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شاكيرا تبدأ جولتها الغنائية من
هامبورغ في يونيو المقبل ص 13

موجة استجوابات تهدد الحكومة

محليات

الفضالة :استجواب الرشيدي إن لم يضمن حيادية التحقيق في شبهة فساد «نفط الكويت»

● العدساني :سأستجوب المبارك إذا زاد الرسوم ● العتيبي :مساءلة الروضان ما لم يجب عن أسئلتي
الغانم :هناك من يكذب على الكويتيين ولي العهد يحضر مهرجان اإلبل الثاني
و«البرلماني الدولي»
٠٢

المويزري للرئيس :ال تخلط األوراق

05

«االئتمان» :ملتزمون
بسياسة احالل العمالة
الوطنية

اقتصاد

11
ممثل صاحب السمو وخادم الحرمين الشريفين وملك البحرين خالل
الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل في الرياض أمس

«مجلس العالقات» يبحث قرار ترامب بشأن القدس

ينتخب في اجتماعه األحد رئيس دورته المقبلة ونائبيه لمجلسي األمناء واإلدارة
ف ــي اج ـت ـمــاع مـجـلــس أم ـنــائــه ال ـســابــع،
الــذي تستضيفه الكويت األحــد واالثنين
المقبلين ،يناقش مجلس العالقات العربية
والــدولـيــة بــرئــاســة محمد جــاســم الصقر،
ً
الخطوات التي سيتخذها للتحرك عربيا
ً
ودولـيــا لمجابهة قــرار الرئيس األميركي
بنقل السفارة األميركية إلى القدس.
وت ـش ـم ــل ت ـل ــك الـ ـخـ ـط ــوات الـ ـت ــي سـتـتــم
مـ ـن ــاقـ ـشـ ـتـ ـه ــا ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
الشخصيات العربية البارزة ،زيارة عواصم
ص ـنــع ال ـ ـقـ ــرار ،ك ــال ــدول ال ـخ ـمــس الــدائ ـمــة

محمد الصقر

ال ـع ـضــويــة بـمـجـلــس األمـ ـ ــن ،والـسـكــرتـيــر
ال ـعــام لــأمــم الـمـتـحــدة فــي ن ـيــويــورك ،إلــى
جانب التواصل مــع رؤس ــاء المجموعات
الجغرافية في المنظمة الدولية والهيئات
الـتــابـعــة لــأمــم ال ـم ـت ـحــدة ،ولـجـنــة حـقــوق
اإلنسان في جنيف.
كـمــا سيناقش المجلس ا لـتــوا صــل مع
الهيئات والمرجعيات الدينية المسيحية
ال ـعــرب ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ،بــاع ـت ـبــار أن قضية
ال ـق ــدس تـمــس الـمـسـلـمـيــن والمسيحيين
ً
ً
معا ،متطرقا إلى عدد من القضايا العربية
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ال ــراه ـن ــة وال ــوض ــع اإلق ـل ـي ـمــي ف ــي منطقة
الشرق األوسط.
ويتخلل االجتماع بحث انتخاب رئيس
للدورة المقبلة ونائبين للرئيس لمجلسي
ً
األمناء واإلدارة ،فضال عن انتخاب ثمانية
أعضاء لمجلس اإلدارة الذي يتكون من أحد
ً
عشر عضوا ،من بينهم الرئيس ونائباه.
يــذكــر أن المجلس يـضــم فــي عضويته
ً
عددا من الشخصيات العربية البارزة من
ذوي الخبرة الطويلة في المجال السياسي
واالقتصادي واإلعالمي والبرلماني.

20

«الفيفا» أعلن لجنة التسوية
التحاد الكرة برئاسة الربيع تراشق بين الحكومة و«الجنوبي» وسط أنباء عن تجدد االشتباكات

مجلس اإلدارة برئاسة اليوسف قدم استقالته

ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة م ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـرار
«الفيفا» الموجه إلى
رئيس لجنة التسوية

أحمد حامد

بـ ـع ــد قـ ـ ـ ــرار أص ـ ـ ـ ــدره مـجـلــس
«الفيفا» فــي  20يناير الماضي
بتعيين لجنة تسوية لالتحاد
ال ـكــوي ـتــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،اعـتـمــد
االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـعـ ـب ــة،
بالتشاور مع نظيره اآلسيوي،
إن ـ ـشـ ــاء هـ ـ ــذه ال ـل ـج ـن ــة إلدارة
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـي ــوم ـي ــة لــات ـحــاد
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ،وال ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــوة إلـ ــى
جمعية عمومية غير عادية
الع ـت ـم ــاد ال ـن ـظ ــام األس ــاس ــي
ً
ال ـجــديــد ،ف ـضــا ع ــن الــدعــوة
إلى انتخابات مجلس إدارة
جديد فــي موعد أقـصــاه 20
مايو المقبل.
02

نقطة تفتيش تخضع لمقاتلي «المجلس االنتقالي الجنوبي» شمال عدن أمس األول (أ ف ب)

زار وف ــد عـسـكــري سـعــودي
ـ ـ إمــاراتــي رفـيــع ،أم ــس ،مدينة
عدن ،العاصمة المؤقتة لليمن،
وقـ ــام بـجــولــة مـيــدانـيــة التقى
خ ــالـ ـه ــا األط ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـم ـع ـن ـيــة
بـ ــاالش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي جـ ــرت
ً
أخـيــرا بين الـقــوات الحكومية
وعناصر «المجلس االنتقالي
الجنوبي».
وش ـ ــدد ق ـ ــادة ت ـحــالــف «دع ــم
الشرعية» ،الذين اجتمعوا في
عدن عقب الجولة ،على عملهم
م ــن أج ــل «ال ـح ـفــاظ عـلــى كـيــان
الدولة اليمنية» ،الفتين إلى أن
«جميع األطراف التزمت ببيان
الـتـحــالــف ال ــذي دع ــا للتهدئة،
ووقـ ـ ــف إطـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار؛ إلعـ ــادة
األمن واالستقرار».
وأشــار الـقــادة ،الذين عقدوا
ً
اجتماعا موسعا مع األطــراف

ال ـم ـع ـن ـي ــة ف ـ ــي عـ ـ ـ ــدن ،إل ـ ـ ــى أن
«هـ ــدف ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ــارات
واح ـ ــد ،ورؤي ـت ـه ـمــا مـشـتــركــة»،
ف ــي ح ـي ــن ق ـ ــال ق ــائ ــد عـسـكــري
إمـ ــاراتـ ــي إن ب ـ ــاده «ت ـق ــف مع
المملكة لتحقيق المصالحة
بين األطراف اليمنية».
وطالب التحالف ،في بيان،
عقب االجتماع ،بالتركيز على
«ضمان أمــن واستقرار اليمن،
وتـجـنــب كــل أش ـكــال الـفــوضــى،
وحل كل الخالفات بين الفرقاء
مــن أبـنــاء الشعب اليمني عبر
ً
الحوار» ،داعيا «جميع األطراف
إل ــى الـتـعــامــل بـحـكـمــة ورويـ ــة،
والتركيز على الهدف الرئيسي،
وهـ ـ ـ ـ ــو دحـ ـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات
الحوثية الموالية إليران».
وأكد أن «السعودية واإلمــارات
هدفهما واحد ورؤيتهما مشتركة،

لبنان :مبادرة «حريرية» تحتوي أزمة التسريبات مصر :اتجاه إلنشاء حزب لمساندة الرئيس
عون يتصل ببري ...وزيارة مرتقبة من باسيل لعين التينة
●

بيروت  -ريان شربل

مع عودة رئيس الحكومة اللبنانية سعد
الحريري السريعة ،أمــس ،إلى لبنان بعد
زيارته تركيا ،تتجه األنظار إلى المساعي
السياسية التي ينوي القيام بها لتقريب
وجهات النظر بين «التيار الوطني الحر»
وحركة «أمل» ،بعدما كاد الشارع يفلت من
الطرفين ،إثــر إق ــدام مناصري «أم ــل» على

استفزاز أهالي بلدة الحدث (ذات األغلبية
المسيحية).
ف ـقــد جـ ــاب م ـن ــاص ــرو ال ـح ــرك ــة شـ ــوارع
ال ـب ـلــدة ،وب ـ ــدأوا إط ــاق ال ـنــار فــي ال ـهــواء،
مــردديــن هـتــافــات مـ ّ
ـؤيــدة لرئيس مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب ن ـب ـي ــه بـ ـ ـ ــري ،وم ـ ـ ـنـ ـ ـ ّـددة بــرئ ـيــس
ّ
الجمهورية العماد ميشال عون ،ورئيس
«ال ـت ـيــار الــوطـنــي ال ـحــر» وزي ــر الـخــارجـيــة
جـبــران بــاسـيــل ،مما دفــع شباب 02

مهمة يلين األخيرة...
«الفدرالي» يثبت الفائدة
وقد يرفعها في مارس

مسك وعنبر

تحرك سعودي ـــ إماراتي في عدن لتثبيت «الهدنة»

●

المبارك :الرؤية
التنموية انطالقة جديدة
لمواصلة التقدم

محليات

لم تكد الحكومة تتجاوز جلسة التصويت على طرح الثقة بوزيرة
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل وزيـ ــرة ال ــدول ــة لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة
هند الصبيح ،حتى داهمتها تهديدات بمواجهة موجة جديدة من
االستجوابات تشمل ثالثة وزراء.
وهـ ــدد ال ـنــائــب يــوســف ال ـف ـضــالــة بــاس ـت ـجــواب وزيـ ــر ال ـن ـفــط وزي ــر
الكهرباء والماء بخيت الرشيدي إذا لم يضمن حيادية واستقاللية
لجنة التحقيق في شبهة فساد شركة نفط الكويت حول أحد العقود
ً
االستشارية مع إحدى الشركات ،محذرا من تدخل أي أطراف خارجية
فــي عمل اللجنة ،مــع ض ــرورة إيـقــاف الـقـيــادات المرتبطة أسماؤهم
بشبهات الفساد عن العمل خالل فترة التحقيق وتقصي الحقائق.
وطالب الفضالة ،في تصريح أمس ،الوزير الرشيدي بإنجاز لجنة
التحقيق تقريرها في أسرع وقت ،وعلى الوزير أن يحذر من الخضوع
ً
لمن يــريــد التأثير على سير عملها ،الفـتــا إلــى أن ذلــك «ال يعني إال
المساءلة وتقديم استجواب له».
على صعيد آخر ،جدد النائب رياض العدساني تحذيره من فرض أي
ً
زيادة على رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين ،مبينا أن ذلك سيحمله
على استجواب رئيس الحكومة.
وق ـ ــال ال ـع ــدس ــان ــي ،ف ــي ت ـصــريــح بـمـجـلــس األم ـ ــة أم ـ ــس« :س ـب ــق أن
ذك ــرت ،وأؤكــدهــا اآلن ،أنـنــي ســأسـتـجــوب رئـيــس الـحـكــومــة إذا زادت
رســوم الخدمات على المواطنين ،وعلى الحكومة أال تفكر في زيادة
ً
ً
األس ـعــار» ،داعـيــا إيــاهــا إلــى وضــع خطة واقعية بعيدا عــن المساس
بجيب المواطنين.
ً
أمــا النائب خــالــد العتيبي فــأكــد أنــه سيقدم اسـتـجــوابــا إلــى وزيــر
ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة ،وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـشـبــاب خــالــد 02

فهد التركي ومحيي عامر

٠٣

«ناي» فيصل التميمي
يطرب الجمهور ً
غناء
في مركز اليرموك

دوليات

22

خامنئي يتمسك بـ «التمدد»
في المنطقة رغم ضغوط
واشنطن

رياضة

٢٤

إعادة النظر في الحياة السياسية بتأسيس أحزاب ودمج أخرى
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

كشف مصدر رفيع المستوى أن أجهزة
الــدولــة المصرية وضـعــت خريطة طريق
للحياة السياسية فــي المرحلة المقبلة،
ً
تتضمن ،أســاســا ،تدشين حــزب سياسي
ً
يعبر عن الدولة ونظامها الحاكم ،مبينا
أن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات،
وت ـ ـ ــم االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ـش ـخ ـص ـي ــات ون ـخ ــب

سـيــاسـيــة ومـثـقـفـيــن وقــانــونـيـيــن ،لوضع
األط ــر الـعــامــة لـهــذا ال ـحــزب ال ــذي سيكون
ال ـظ ـه ـيــر ال ـس ـيــاســي ل ـلــرئ ـيــس ال ـم ـصــري،
بعد االنتخابات الرئاسية المقررة الشهر
المقبل.
وقـ ــال ال ـم ـص ــدر ،الـ ــذي ط ـلــب ع ــدم نشر
اسـمــه لحساسية مـنـصـبــه ،ل ـ «ال ـجــريــدة»،
أمس ،إن االجتماعات تمت في أحد فنادق
ال ـقــاهــرة ،لــوضــع الـتـصــور الـعــام 02

 15محترفًا جديدًا
بأندية «الممتاز»
واالستغناء عن ١٤

ةديرجلا

•
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الثانية
األمير يهنئ حاكم عجمان بنجاح
العملية الجراحية

ولي العهد يحضر مهرجان اإلبل الثاني بالرياض

ّ
مثل األمير في فعاليات الحفل الختامي
شارك ممثل األمير ولي العهد
في الحفل الختامي لمهرجان
اإلبل بالرياض.

بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى حاكم
إمارة عجمان ،عضو المجلس األعلى بدولة اإلمارات العربية المتحدة
الشقيقة ،الشيخ حميد بن راشد النعيميّ ،
عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ،سائال سموه الباري
جل وعال أن يديم على النعيمي وعلى األسرة الكريمة موفور الصحة
وتمام العافية.

حضر ممثل سمو أ مـيــر البالد
الشيخ صباح األحـمــد ،سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد ،والوفد
الــرس ـمــي ال ـمــرافــق ل ـس ـمــوه ،عصر
أم ــس ،فـعــالـيــات الـحـفــل الـخـتــامــي
لمهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل
الثاني ،الذي أقيم بمنطقة الرياض
دعما للجوانب التراثية والثقافية.
كما حضر ولــي العهد والــوفــد
الــرس ـمــي ال ـمــرافــق لـسـمــوه مــأدبــة
غداء أقامها أخوه خادم الحرمين
الـ ـش ــريـ ـفـ ـي ــن الـ ـمـ ـل ــك سـ ـلـ ـم ــان بــن
عبدالعزيز ،وذلك بمناسبة اختتام
فعاليات الحفل الختامي لمهرجان
الملك عبدالعزيز لإلبل الثاني.
ووصل سمو ولي العهد والوفد
ال ــرس ـم ــي الـ ـم ــراف ــق ل ـس ـم ــوه ظـهــر
أمس إلى مطار الملك خالد الدولي
بالرياض ،وكان في استقبال سموه
على أرض المطار صاحب السمو
الملكي األمير فيصل بن بندر بن
عبدالعزيز أمير منطقة الــريــاض،

َ
الخالد يستقبل العربي ويشارك في اجتماعي
«السالم» و«القدس» في القاهرة

استقبل نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد ،في مكتبه بديوان
عـ ــام وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ،أم ــس،
األم ـيــن ال ـعــام الـســابــق لجامعة
الــدول العربية د .نبيل العربي،
وذلك بمناسبة زيارته البالد.
وحـضــر اللقاء مساعد وزيــر
الخارجية لشؤون الوطن العربي
السفير عزيز الديحاني ،ونائب
مساعد وزير الخارجية لشؤون
م ـك ـت ــب نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
الوزراء وزير الخارجية السفير
صالح اللوغاني ،وعدد من كبار
المسؤولين في الوزارة.
من جهة أخــرى ،غــادر الوزير
الـ ـخ ــال ــد ال ـ ـبـ ــاد م ـت ــوج ـه ــا إل ــى
ال ـقــاهــرة ل ـت ــرؤس وف ــد الـكــويــت
الـ ـمـ ـش ــارك فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع لـجـنــة
مـ ـب ــادرة الـ ـس ــام ال ـعــرب ـيــة على
الـمـسـتــوى ال ـ ــوزاري الـتــي تضم
ف ــي عـضــويـتـهــا دولـ ــة ال ـكــويــت،
إضافة إلى االجتماع المستأنف
لمجلس جامعة الــدول العربية
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وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ
ثامر الجابر ،وأعضاء السفارة.
وغادر سمو ولي العهد والوفد
الــرسـمــي ال ـمــرافــق لـسـمــوه صباح
أم ــس أرض الــوطــن ،متوجها إلــى
ال ـم ـم ـل ـكــة ،ح ـي ــث كـ ــان ف ــي مـقــدمــة
مودعي سموه على أرض المطار
سمو الشيخ جابر المبارك رئيس
مجلس ال ـ ــوزراء ،ورئ ـيــس مجلس
األمـ ــة ب ــاإلن ــاب ــة عـيـســى ال ـك ـنــدري،
والـ ـن ــائ ــب األول ل ــرئ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر
صباح األحمد.
وكان في مقدمة مودعي سموه
أيضا وزير شؤون الديوان األميري
الشيخ علي الجراح ،ونائب رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وزيـ ــر الــداخـلـيــة
الـ ـشـ ـي ــخ خ ــال ــد ال ـ ـ ـجـ ـ ــراح ،ون ــائ ــب
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وزيـ ــر
ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
أنـ ــس الـ ـص ــال ــح ،ورئـ ـي ــس الـهـيـئــة
ال ـعــامــة ل ـل ـط ـيــران ال ـمــدنــي الـشـيــخ

ممثل األمير وخادم الحرمين خالل الحفل الختامي لمهرجان اإلبل يتوسطان ملك البحرين ومحمد بن سلمان
سلمان الحمود ،ورئيس المراسم
والـ ـتـ ـش ــريـ ـف ــات األمـ ـي ــري ــة ال ـش ـيــخ
خالد العبدالله ،ورئيس المراسم
والـتـشــريـفــات ب ــدي ــوان سـمــو ولــي
ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ مـ ـب ــارك ال ـص ـب ــاح،
وكبار المسؤولين بالدولة.
وب ـم ـع ـي ــة سـ ـم ــوه وف ـ ــد رس ـمــي

ي ـض ــم ال ـش ـي ــخ ف ـي ـص ــل ال ـس ـع ــود،
والشيخ جابر الدعيج ،والمستشار
بديوان سمو ولي العهد د .حمود
العتيبي ،ومحافظ الفروانية الشيخ
فـيـصــل ال ـح ـم ــود ،ورئ ـي ــس دي ــوان
س ـمــو ول ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ م ـبــارك
الفيصل ،ووكيل الشؤون المحلية

الصالح يبحث مع ممثل البنك الدولي
العالقات الثنائية

الصالح مستقبال المسؤول في البنك الدولي أمس
ً
صباح الخالد مستقبال نبيل العربي أمس
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى الـ ـ ـ ـ ــوزاري فــي
دورة غير عادية لتقويم الوضع
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواف ـ ـ ــق ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات
المستقبلية التي سيتم اتخاذها
ل ـ ـمـ ــواص ـ ـلـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدي ل ـ ـقـ ــرار

الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة االعـ ـت ــراف
بالقدس عاصمة إلسرائيل ،ونقل
سفارتها إليها.
وك ــان فــي وداع الـخــالــد على
أرض الـ ـمـ ـط ــار مـ ـس ــاع ــد وزيـ ــر

الكويت وأوكرانيا تعقدان جولة مشاورات
الجارالله وكيسليتنا استعرضا العالقات الثنائية وتطورات األوضاع

الجارالله خالل لقاء نائب وزير خارجية أوكرانيا أمس
اجتمع نــائــب وزي ــر الخارجية خــالــد الجارالله،
أم ــس ،مــع نــائــب وزي ــر خــارجـيــة أوكــران ـيــا سيرغي
كيسليتنا ،الذي يقوم بزيارة للبالد والوفد المرافق
له.
وعقدت الجولة الثانية من المشاورات السياسية
بين الكويت وأوكرانيا ،حيث تم خاللها استعراض

أوج ـ ــه ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـط ــورات
األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية.
ُيــذكــر أن الـمـشــاورات السياسية عقدت جولتها
األولى في كييف خالل نوفمبر .2016
من جهة أخرى ،أقام الجارالله ،أمس ،مأدبة غداء
على شرف الضيف األوكراني.

موجة استجوابات تهدد الحكومة
الروضان ،إذا لم يرد على أسئلته بشأن «المخازن العمومية» ،التي مر
على توجيهها نحو شهر ونصف الشهر.
وانتقد العتيبي ،في تصريح أمــس ،تأخر ردود الــوزراء على األسئلة
ً
مشيرا إلى أنه ّ
وجه إلى الوزير
البرلمانية ،السيما أن بعضهم يتعمد ذلك،
ً
الروضان منذ  ٢١ديسمبر الماضي  ١١سؤاال عن المشاكل التي يواجهها
المواطنون والمستثمرون مستأجرو القسائم الصناعية ،غير أنه لم يرد
أو يطلب التمديد.
ومن جهة أخرى ،أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أنه سيشرح
للشعب الكويتي ،عقب عودته من جنيف ،الفرق بين من كان يمثل عليه،
ومن كان يدافع عن سمعة بلده وبرلمانه.
وقال الغانم ،عقب االجتماع الذي جمعه والوفد البرلماني المرافق له،
باألمين العام لالتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجونج أمس« :بحثنا
ً
أكثر من شكوى قدمت ضد البرلمان الكويتي ،وواضح جدا من لقائنا هذا،
الــذي سيعقبه اجتماع آخــر مع رئيسة االتحاد غابرياال بــارون ،وممثل
ً
لجنة حقوق اإلنـســان ،غــدا ،أن هناك لألسف من كــان يكذب على الشعب
الكويتي ،وكذلك االتحاد».
وأضاف« :دافعنا عن البرلمان الكويتي وسمعته ،كما تحدثنا عن اآلليات
التي سندافع بها عن سمعة دولتنا وبرلمانها ،وسنشارك السبت واألحد
المقبلين كممثلين للمجموعة العربية في اجتماعات اللجنة التنفيذية
مع ممثلي المجاميع الجيو السياسية».
ب ـ ــدوره ،أك ــد ال ـم ــوي ــزري ،ف ــي تـصــريــح أم ــس ،أن ال ـش ـكــوى «الــوح ـيــدة»
الموجودة لدى االتحاد هي المقدمة منه ضد رئيس مجلس األمة بصفته،
ً
وال شأن للدولة والمجلس بها» ،مبينا أنه «إذا كانت هناك شكاوى أخرى،
فإنه يجب على األخ الرئيس أن يعزل ويفصل بين موضوع سمعة الكويت،
ويجعلها فقط مرتبطة بالشكاوى األخرى ،أما خلط األوراق فمرفوض».
ولفت إلى أن الغانم أظهر الموضوع وكأنه شكوى ضد الكويت ،وأنه
ذاهب للدفاع عن سمعتها ،والحقيقة أنه هناك لالجتماع باللجنة التنفيذية
لالتحاد للتحضير للمؤتمرات المقبلة« ،فال يحاول أن يوهم العالم والشعب
ً
الكويتي أنه ذاهب للدفاع عن الكويت وسمعتها ،وعن المجلس» ،متوعدا

الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـم ــراس ــم
السفير ضــاري العجران ،وعدد
من كبار المسؤولين في الوزارة.

بحث نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الدولة
ل ـشــؤون مجلس الـ ــوزراء أن ــس الـصــالــح ،أم ــس ،مع
اختصاصي حوكمة القطاع العام في البنك الدولي
ً
روبـ ـ ــرت ب ـي ـشــل ،ال ـ ــذي ي ـ ــزور الـ ـب ــاد ح ــال ـي ــا أوج ــه
العالقات الثنائية بين الكويت والبنك الدولي.
واستقبل الصالح سفيرة فرنسا لدى البالد ماري
بوي ،إذ استعرضا العالقات الثنائية «المتميزة» بين

البلدين الصديقين ،وتطرق اللقاء لمناقشة العديد
مــن الموضوعات ذات االهـتـمــام المشترك السيما
المتعلقة بتفعيل التعاون الثنائي وتعزيز العالقات
ً
بين البلدين لتشمل كــل المجاالت فضال عــن دعم
روابط الصداقة الكويتية الفرنسية.

بــديــوان سـمــو ول ــي الـعـهــد الشيخ
أح ـم ــد ال ـج ــاب ــر ،وس ـف ـيــر ال ـكــويــت
لدى المملكة الشيخ ثامر الجابر،
واألم ـي ــن ال ـعــام الـمـســاعــد لــأمــانــة
والـمـعـلــومــات ودع ــم اتـخــاذ الـقــرار
بــاألمــانــة الـعــامــة لمجلس ال ــوزراء
الشيخ عبدالله سالم العلي.

«الخدمة المدنية»
يشيد بالتزام
«الخدمات»
أشـ ـ ـ ـ ـ ــاد ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـخـ ــدمـ ــة
المدنية بالجهود التي تبذلها
وزارة ال ـخ ــدم ــات وحــرص ـهــا
الشديد على تطبيق القوانين
واللوائح والـقــرارات الخاصة
بمجلس الخدمة المدنية ،إذ
ب ـع ــث الـ ــديـ ــوان خ ـط ــاب شـكــر
ال ـ ــى «ال ـ ـخـ ــدمـ ــات» الل ـتــزام ـهــا
بالقوانين والتعاميم الصادرة
من دي ــوان .وتضمن الخطاب
إشادة الديوان بحرص الوزارة
ع ـلــى ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ال ـمــال
الـعــام وذل ــك خــال الـفـتــرة من
 1يناير إلــى  31ديسمبر من
العام الماضي.
وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،أك ــدت
وكيلة وزارة الخدمات باإلنابة
ب ـث ـي ـن ــة الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي «ال ـ ـت ـ ــزام
الوزارة بتطبيق كافة القرارات
والتعاميم الصادرة من ديوان
الخدمة المدنية ســواء بشأن
الـتـعـيـيـنــات أو ال ـتــرق ـيــات أو
إحــال العمالة الوطنية وفق
الخطة الموضوعة».

«العالقات العامة» ِّ
تكرم
الفائزين بجائزتها األحد

محافظ مبارك الكبير وسفيرة فرنسا
يبحثان التعاون

أعلنت جمعية ا لـعــا قــات العامة تكريم الفائزين بجائزتها
المتخصصة (الكويت للعالقات العامة وخدمة العمالء) ،بعد غد
األحد ،في حفل يقام بمركز جابر األحمد الثقافي.
وقالت الجمعية ،في بيان صحافي ،أمــس ،إن اللجنة العليا
لـلـجــائــزة ع ـقــدت اجـتـمــاعــا مــوسـعــا ،بــرئــاســة الــرئـيــس الـفـخــري
للجمعية الشيخ خالد العبدالله ،حيث ناقشت ترتيبات الحفل
الختامي ،والجوائز المقرر توزيعها ،والشخصيات المرشحة لنيل
جائزة شخصية العام في مجال العالقات العامة.
وأوض ـحــت أن الـحـفــل يــأتــي تـتــويـجــا ألنـشـطــة ال ـجــائــزة التي
نجحت في تحقيق أهدافها ،السيما غرس قيم التميز في العمل
وصناعة أجيال قادرة على قيادة مجال العالقات العامة وخدمة
العمالء عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل حاضر فيها
خبراء ومتخصصون دوليون.
وأضــافــت أن الحفل سيستضيف رمــوز العالقات العامة في
دول مجلس التعاون الخليجي والــدول العربية ،مبينة أنه يعد
أكبر حشد للعاملين في حقل العالقات العامة وخدمة العمالء،
ما يسهم في اكتساب خبرات دولية.

استقبل محافظ مبارك الكبير
الفريق أول م .أحمد الرجيب ،في
مكتبه بمبنى المحافظة ،السفيرة
الـفــرنـسـيــة الـجــديــدة ل ــدى الـبــاد
مـ ـ ــاري م ــاس ــدوب ــوي ،بـمـنــاسـبــة
ت ـس ـل ـم ـهــا مـ ـه ــام ع ـم ـل ـه ــا ،خـلـفــا
للسفير السابق كريستيان نخلة.
وبـ ـح ــث ال ـم ـح ــاف ــظ الــرج ـيــب
وال ـس ـف ـيــرة الـفــرنـسـيــة الـعــاقــات
الرائدة بين البلدين في مختلف
ً
الـمـجــاالت ،ورح ــب بـهــا ،متمنيا
لها التوفيق في عملها بالكويت،
م ـعــربــا ع ــن أم ـلــه ت ـعــزيــز أواص ــر
التعاون بين محافظات الكويت
والمحافظات الفرنسية.
وأع ــرب ــت الـسـفـيــرة الفرنسية
عن سعادتها بزيارة المحافظة،
وخـ ــالـ ــص شـ ـك ــره ــا وت ـق ــدي ــره ــا
ل ـل ـفــريــق ال ــرج ـي ــب ع ـل ــى ح ـف ــاوة

بالمضي في كشف المخالفات بالمجلس.
واعتبر أن أكثر التقارير التي صدرت من األمم المتحدة ضد التجاوزات
والمخالفات كانت في «أثناء تولي الغانم رئاسة المجلس خالل السنوات
األربع السابقة ،من خالل القوانين التي تم تشريعها بمعرفته»04 .

«الفيفا» أعلن لجنة التسوية...

ً
وتزامنا مع إعالن اعتماد هذه اللجنة ،التي سيترأسها د .مشعل
الربيع ،وتضم في عضويتها علي مروي ،ومساعد العجيل ،ومرزوق
العجمي ،وخالد الجارلله ،قدم مجلس إدارة االتحاد ،برئاسة الشيخ
أحمد اليوسف ،استقالته أمس.
وبـحـضــور ممثلي جميع األنــديــة دون اسـتـثـنــاء ،عـقــدت الجمعية
العمومية لالتحاد اجتماعها غير الـعــادي مساء أمــس ،والــذي دعت
ً
إليه قبل أسبوع حسب النظام األساسي لالتحاد ،واتخذت قرارا بقبول
استقالة مجلس اإلدارة ،واعتماد تشكيل لجنة التسوية.
وكان «الفيفا» قرر رفع اإليقاف الدولي المفروض على الكرة الكويتية
منذ أكتوبر  ،2015بتاريخ  5ديسمبر الـمــاضــي ،بعد إق ــرار الكويت
ً
ً
ً
ً
قانونا جديدا للرياضة ،ثم أرسل وفدا مشتركا يضم أعضاء منه ومن
«اآلسيوي» لتقييم حالة االتحاد الكويتي.
ً
وفي  20يناير الماضي ،أصدر «الفيفا» بيانا ذكر فيه أن تعيين لجنة
ً
تسوية لالتحاد الكويتي جاء «نظرا ألن الجمعية العمومية لالتحاد
الكويتي اتخذت عدة قرارات ذات صلة بلوائح االتحاد وقيادته ،في وقت
ً
ً
كان قانون الرياضة القديم اليزال ساريا» ،مشيرا إلى أن تلك اللجنة
ً
ستعمل كلجنة انتخابية ،ولن يكون مسموحا ألعضائها بالترشح
في االنتخابات المقبلة.

تحرك سعودي ـــ إماراتي في عدن...

ً
ً
ً
وليس لديهما أي هدف إال أن يكون يمن العروبة آمنا ومستقرا وقادرا
على التنمية واالزدهار».
بدورها ،أعربت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي ،في بيان ،عن

تقديرها وشكرها للرياض ،موضحة أن المملكة كان لها الدور األكبر
في انسحاب المتمردين من معسكر «اللواء الــرابــع ...حماية رئاسية»،
والمناطق التي انتشروا فيها ،وإنهاء التمرد ،وحقن دماء اليمنيين.
في غضون ذلك ،جددت حكومة أحمد عبيد بن دغر ،أمس ،اتهامها
لـ«المجلس الجنوبي» بتنفيذ «محاولة انقالب تخدم أجندات تتعارض
مع مصلحة اليمن الموحد».
ورد القيادي بالمجلس محمد الغيثي بالتلويح بمزيد من الخطوات
ً
التصعيدية إلسقاط الحكومة ،معتبرا أن بيانها ،الصادر أمس ،يعد
ً
«نسفا لجهود التهدئة التي يبذلها التحالف» .وجاء ذلك وسط تقارير
عن تجدد االشتباكات بين الطرفين.
(عدن ـ ـ وكاالت)

لبنان :مبادرة «حريرية» تحتوي...
المنطقة إلى االستنفار ،والنزول بالسالح للدفاع عن بلدتهم.
وأكدت مصادر رئاسية ،لـ«الجريدة» ،أمس ،أن «الحريري اتجه ،فور
وصوله إلــى مطار بـيــروت ،إلــى القصر الجمهوري ،ليلتقي الرئيس
عون» ،مضيفة أن «في جعبة رئيس الحكومة مبادرة من شأنها تخفيف
االحتقان لدى الطرفين».
وكشفت المصادر أن «الحريري أرسل وزير الداخلية نهاد المشنوق
للقاء بري مساء أمس األول؛ للتوصل إلى حل يقف عند خاطر رئيس
ّ
البرلمان ،وال يكسر الوزير باسيل» ،الفتة إلى أن «المشنوق ُبلغ ضرورة
أن يبادر الرئيس عون إلى االتصال ببري كخطوة أولى في مسار الحل،
وهو ما حصل مساء أمس».
وأشارت إلى أن «عون أكد لبري ،خالل االتصال ،دور األخير الجامع
ً
للبنانيين ،وتمنى عليه تجاوز ما حصل حرصا على استمرار عمل
ً
مؤسسات الدولة ،ومنعا ألي أعمال من شأنها تهديد السلم األهلي».
ورجحت أن «يوفد عون الوزير باسيل إلى بري فور عودته من أبيدجان
خالل األيام القليلة المقبلة ،على أن تكون الزيارة لعين التينة بمنزلة
االعتذار».
وكــان الـحــريــري أكــد ،بعد لقائه عــون ،أن «كــرامــة الرئيس بــري من

الرجيب مستقبال سفيرة فرنسا
وح ـ ـسـ ــن االس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال ،مـتـمـنـيــة
للكويت حـكــومــة وشـعـبــا مــزيــدا
من النجاح واالزدهار.

كرامتي ،وكرامة الرئيس عون والشعب اللبناني ،وأنا أتحدث باسمي
واسم فخامة الرئيس ،واألمور ستكون إيجابية بين الرئيسين إن شاء
ً
ً
الله» .وأضــاف« :نحن نواجه عدوانا كبيرا فيما يتعلق بثروة لبنان
ً
النفطية ،وخصوصا في البلوك  ،9وسيكون للبنان خطوات صريحة
وواضحة بهذا الشأن».
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مصر :اتجاه إلنشاء حزب...

ً
للحزب ،الفتا إلــى أن بعض المشاركين فيها كانوا أعضاء بالحزب
الوطني الحاكم في مصر على مدار ثالثة عقود ،والــذي كان يترأسه
الرئيس السابق حسني مبارك.
وأشار إلى أنه سيتم قبل نهاية العام الحالي االنتهاء من خطة لهيكلة
ً
المشهد الحزبي في مصر ،موضحا أن الحزب الجديد سيضم بعض أعضاء
«الوطني» الذين لم يثبت تورطهم في أي جرائم فساد ،غير أن االعتماد األكبر
سيكون على الوجوه الشابة والجديدة في الحياة السياسية.
وكشف أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة بعد االنتهاء من االنتخابات
ً
الرئاسية ،وتحديدا في منتصف أبريل المقبل ،لوضع التصور النهائي
لشكل الحزب السياسي التابع للدولة ،والذي سيكون له مقرات في جميع
ً
المحافظات ،موضحا أنــه تــم طــرح أكثر مــن اســم للحزب ،لكن لــم يستقر
ّ
على أحدها بعد ،في وقت أيدت جهات سيادية في مصر الفكرة ،ورحبت
بوجود أحزاب سياسية قوية خالل الفترة المقبلة ،على أن يكون أحدها
ً
معبرا عن الدولة.
وذكــر المصدر أن «هناك رغبة في بقاء خمسة أحــزاب قوية فقط على
ً
الساحة السياسية ،لذا يجرى حاليا إعداد مشروع قانون يهدف إلى تقليص
ً
عــدد األح ــزاب ،عبر اإلبـقــاء على المؤثرة فـقــط» ،الفـتــا إلــى أنــه «بعد إقــرار
البرلمان للقانون سيتم منح مهلة ستة أشهر لألحزاب؛ كي تقنن أوضاعها
ً
المالية والداخلية» ،وخاصة أن عددا من أعضاء ائتالف األغلبية البرلمانية
(دعم مصر) وافقوا على ضرورة وجود حزب يعبر عن الدولة المصرية.
وأكد أن المناقشات لم تقتصر على إنشاء الحزب المساند للرئيس ،بل
تطرقت إلى ضرورة إنشاء عدة أحزاب أخرى؛ إلعادة إحياء الحياة السياسية
ً
ً
في مصر ،التي تعاني جفافا شديدا في القوى الفاعلة.
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محليات
المبارك :الرؤية التنموية انطالقة جديدة لمواصلة التقدم
حضر مراسم رفع العلم في مركز جابر الثقافي وأشاد بتالحم الشعب وتجديد العهد بالقيادة

ً
المبارك متوسطا المشاركين في احتفال رفع العلم بمركز جابر الثقافي أمس

المناسبات
الوطنية
ملحمة فريدة
قادها الشرفاء
ً
دفاعا عن
الوطن

تماسك
وطني لتظل
الكويت واحة
للديمقراطية
واألمن

الجبري

أع ــرب سـمــو رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء الشيخ
ج ــاب ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك عـ ــن اعـ ـ ـت ـ ــزاز أب ـ ـنـ ــاء ال ـك ــوي ــت
باإلنجازات الكبيرة التي تحققت في مختلف
المجاالت خــال عهد سمو األمـيــر ،مشيرا إلى
أن رؤية سموه التنموية تمثل انطالقة جديدة
ل ـمــواص ـلــة م ـس ـيــرة ال ـت ـق ــدم وال ـت ـط ــور وال ـب ـنــاء
لـتـحـقـيــق ال ـخ ـيــر وال ــرخ ــاء واالزدهـ ـ ـ ــار لـلــوطــن
والمواطنين.
جاء ذلك خالل رعاية المبارك ،أمس ،مراسم
رفع العلم بمركز الشيخ جابر األحمد الثقافي
وانطالق االحتفاالت الشعبية في ساحة العلم.
حضر الحفل الـنــائــب األول لرئيس مجلس
ال ـ ــوزراء وزي ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ نــاصــر الـصـبــاح،
ونــائــب وزي ــر ش ــؤون ال ــدي ــوان األم ـيــري الشيخ
محمد العبدالله ،وعــدد مــن الشيوخ وال ــوزراء
وال ـم ـحــاف ـظ ـيــن وكـ ـب ــار ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ب ــال ــدول ــة
ودي ــوان رئيس مجلس ال ــوزراء ،وعميد السلك
الدبلوماسي ،وعدد من رؤساء وأعضاء البعثات
الدبلوماسية المعتمدة لدى الكويت.
وبدأ الحفل بمراسم رفع العلم الوطني لدولة
الكويت ،ثم فقرات أدبية وفنية وطنية قدمتها
جهات حكومية وأهلية مختلفة.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء ،في تصريح
صحافي بهذه المناسبة ،إن االحتفال بمراسم
رفع العلم الذي يواكب الذكرى السنوية لتولي
سمو أمير البالد مقاليد الحكم يجسد تكاتف
وتــاحــم شعب الـكــويــت والتفافه حــول قيادته

انطالق مؤتمر تصوير أورام
الجسم السرطانية  6الجاري
●

عادل سامي

أعلنت رئيسة قسم األشعة في مركز الكويت لمكافحة السرطان،
د .مريم حبيب ،انعقاد مؤتمر تصوير أورام الجسم السرطانية
خالل الفترة من  6وحتى  8الجاري بقاعة سلوى الصباح ،برعاية
وزير الصحة د .باسل الصباح.
وقالت حبيب ،في مؤتمر صحافي أمس ،إن المؤتمر سيتضمن
عــددا من المحاضرات والجلسات التفاعلية في تصوير أورام
الـبـطــن وال ـح ــوض ،ال ـتــي تـمـثــل نـسـبــة  20فــي الـمـئــة مــن األورام
الـســرطــانـيــة للجسم ،وف ــق إح ـص ــاء ات مــركــز الـكــويــت لمكافحة
السرطان.
وأك ــدت أن نـســب الـشـفــاء تــرتـبــط بــدقــة التشخيص ،وه ــذا ما
يقوم به قسم األشعة بمركز الكويت لمكافحة السرطان ،حيث إن
التشخيص الدقيق للورم يمنح الفرصة لألطباء لعالج المريض
عبر البروتوكالت الطبية المتوافقة مع البروتوكالت العالمية،
الفتة إلى أن مركز الكويت لمكافحة السرطان من المراكز الطبية
التخصصية التي تضم أحدث التقنيات واألجهزة والكوادر الطبية
المتخصصة من أطباء وفنيين.

وتجديد العهد لقائد مسيرته وراعي نهضته.
وأعرب عن اعتزاز أبناء الكويت باإلنجازات
الكبيرة التي تحققت في مختلف المجاالت خالل
عهد صاحب السمو ،مشيرا إلى أن رؤية سموه
التنموية تمثل انطالقة جديدة لمواصلة مسيرة
التقدم والتطور والبناء لتحقيق الخير والرخاء
واالزدهار للوطن والمواطنين.
وأع ـ ـ ـ ــرب سـ ـم ــوه ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن عـ ــن خ ــال ــص
تهانيه بـهــذه المناسبة الـسـعـيــدة عـلــى قلوب
الـجـمـيــع ،مــؤكــدا أن االحـتـفــال ب ـمــرور  53عاما
على االستقالل والذكرى الـ 27للتحرير تضيف
صفحات ناصعة ومضيئة فــي تــار يــخ وطننا
الـغــالــي ،وتـشـكــل ملحمة وطـنـيــة فــريــدة قــادهــا
أبناء الوطن الشرفاء وكل من يعيش على أرض
الكويت.
واسـ ـت ــذك ــر سـ ـم ــوه ب ــال ـت ـق ــدي ــر ال ـت ـض ـح ـيــات
البطولية التي بذلها أبناء الكويت إبان الغزو
الـغــاشــم واستبسالهم فــي الــدفــاع عــن وطنهم
وإعادة إعمار وبناء ما دمره العدوان بالتعاون
مع الشرفاء من الدول الشقيقة والصديقة.

مشاركة شعبية
من جهته ،اعتبر وزير اإلعالم ،رئيس اللجنة
الدائمة لالحتفال باألعياد والمناسبات الوطنية
محمد الجبري ،أن المشاركة الشعبية الكبيرة
التي شهدها االحتفال برفع العلم ،أمس ،تمثل

●

حسن كاظم

جورج عاطف

كشف الوكيل المساعد لشؤون
ق ـط ــاع الـتـنـمـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،في
وزارة الشؤون االجتماعية ،حسن
ً
ك ــاظ ــم أن "ال ـ ـ ـ ــوزارة تـعـكــف حــالـيــا
على دراس ــة طلبات لــزيــادة رســوم
حضانات األطفال ،مقدمة من بعض
أصحابها" ،مشيرا إلى أن "السقف
ً
األع ـل ــى ل ـلــرســوم ال ـم ـحــددة حــالـيــا
يصل إلى  1850دينارا".
وشـ ـ ـ ـ ــدد كـ ـ ــاظـ ـ ــم ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي أمس ،على هامش رعايته
حـفــل رف ــع الـعـلــم ف ــي إدارة تنمية
المجتمع بمنطقة الـيــرمــوك ،على
أن "ال ـ ـ ـ ــوزارة سـتـتـخــذ االج ـ ـ ــراءات
القانونية الالزمة حيال الحضانات

الفريج لـ ةديرجلا :إصالحه استغرق يومين ...والمياه تعود تدريجيا
أكد وكيل قطاع تشغيل المياه
خليفة الفريج ،تفاعل قطاعه
مع الحوادث التي تتعرض
لها خطوط المياه ،وقال إن
وزارة الكهرباء والماء حريصة
على صيانة شبكة المياه بشكل
دوري ،لتصل إلى المستهلك
دون انقطاع.

سيد القصاص

أعلن الوكيل المساعد لقطاع
ت ـش ـغ ـيــل وصـ ـي ــان ــة الـ ـمـ ـي ــاه فــي
وزارة الكهرباء والماء م .خليفة
الفريج ،إعادة المياه إلى منطقة
الظهر وشرق األحمدي تدريجيا،
بـعــد االن ـت ـهــاء م ــن إص ــاح أحــد
الخطوط الرئيسة التي حدث بها
ُّ
تسرب ،بسبب أعمال الحفر ألحد
المقاولين قبل يومين.
وق ـ ــال ال ـف ــري ــج ،ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي ،إن "ال ـخــط الرئيسي
الناقل للمياه العذبة إلى منطقة
الـُظـهــر وش ــرق األح ـم ــدي ،وهــو
بقطر  1000مم ،حدث به ُّ
تسرب،
نتيجة أع ـمــال مـقــاولـيــن قــامــوا
بأعمل قريبة من ذلك الخط ،ما
أدى إل ــى إي ـقــاف مـحـطــات ضخ
الـ ـمـ ـي ــاه فـ ــي م ـح ـط ــة الـشـعـيـبــة
صـ ـ ـب ـ ــاح الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ال ـ ـمـ ــاضـ ــي،
وأدى ذلك إلى إزاحة الدعامات
الخرسانية للخط الرئيسي".
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع" :تـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـبـ ـ ــدء فـ ـ ــورا
ُّ
التسرب ،بواسطة فرق
بإصالح
ط ـ ــوارئ ال ـم ـي ــاه ،رغ ــم صـعــوبــة
ال ـم ـكــان ف ــي مـنـطـقــة الـشـعـيـبــة،

مراسم رفع العلم بمركز الشيخ جابر األحمد الثقافي

ً
كاظم 1850 :دينارا السقف األعلى الحالي ...ومحاسبة المخالفين

وشرق األحمدي
«الظهر»
مياه
«تضرب»
مشروع
حفريات
ً
●

بلدية األحمدي ترصد
مخالفات بـ «جابر العلي»

«الشؤون» تدرس زيادة رسوم بعض حضانات األطفال
ال ـم ـخ ــال ـف ــة ،الس ـي ـم ــا الـ ـت ــي تــزيــد
رســومـهــا عــن الـمـبــالــغ ال ـم ـحــددة"،
موضحا أنه "في حال تلقت الوزارة
شـ ـك ــوى ب ــرف ــع ال ـ ــرس ـ ــوم ،فـسـيـتــم
استدعاء صاحب الحضانة فــورا،
للوقوف على مدى صحة الشكوى
من عدمه".
وذك ـ ـ ـ ـ ــر ك ـ ــاظ ـ ــم أن "ال ـ ـح ـ ـمـ ــات
الميدانية الموسعة التي نفذتها
الـ ـ ـ ــوزارة ،مـمـثـلــة ف ــي إدارة ال ـمــرأة
وال ـط ـف ــول ــة ،ع ـلــى دور ح ـضــانــات
االط ـ ـفـ ــال ،أسـ ـف ــرت ع ــن رصـ ــد 123
حضانة غير مرخصة" ،الفتا إلى
أن "الـشــؤون" رفعت كتابا بأسماء
هذه الحضانات إلى بلدية الكويت،
تطالبها ب ـضــرورة إغــاقـهــا ف ــورا،
ألنها غير مرخصة ،فضال عــن أن

إلى الضغوط الطبيعية للمياه
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــة" ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى أن
"ال ـت ـش ـغ ـيــل ال ـســريــع لـلـخــط قد
يــؤدي إلــى إتــاف اإلصــاحــات،
ل ــذل ــك كـ ــان ه ـن ــاك حـ ــرص على
أن تتم إع ــادة المياه فــي الخط
بشكل آمن وتدريجيا".
وأضــاف" :هــذا ليس الحادث
األول الــذي يتم فيه ضرب خط
من خطوط المياه" ،الفتا إلى أن
"االق ـتــراب مــن الـمــوقــع ،والحفر
تحت هذا الخط أدى إلى حدوث
المشكلة".
خليفة الفريج

واستخراج التصاريح الالزمة
لـ ـ ـف ـ ــرق ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوارئ ،واألع ـ ـ ـمـ ـ ــال
المدنية المصاحبة لإلصالح،
لكي تقوم تلك الفرق بأعمالها
وإصالح الخط".
وأوضح الفريج لـ"الجريدة"،
أن ــه "ت ــم االن ـت ـه ــاء م ــن األع ـم ــال
ص ـب ــاح أم ـ ــس ،وب ـ ــدأ الـتـشـغـيــل
تـ ــدري ـ ـج ـ ـيـ ــا ،وحـ ــرص ـ ـنـ ــا خ ــال
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ع ـ ـلـ ــى أن
يكون التشغيل آمنا ،وهــو أمر
يستغرق عدة ساعات للوصول

إصالح الخط
ولـفــت إل ــى أن عملية إصــاح
الـخــط تـمــت بــدقــة كـبـيــرة ،ودون
تــوقــف مــن ال ـم ـقــاول أو مــن فــرق
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،وعـ ـل ــى م ـ ـ ــدار يــوم ـيــن
م ـتــواص ـل ـيــن ،م ـتــاب ـعــا" :ش ــددن ــا
خــال هــذه األعـمــال على أن تتم
بشكل آمن ،وتدريجيا ،لكي تعود
المياه للناس مرة أخرى ،بعد أن
يتم ملء الخزانات ،وسوف تصل
المياه إلى الناس تدريجيا".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن "أع ـ ـ ـمـ ـ ــال

ال ـص ـي ــان ــة ال ـخ ــاص ــة بــالـشـبـكــة
مـسـتـمــرة خ ــال فـصــل الـشـتــاء،
وهـ ـ ــو ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـ ـ ــذي يـ ـق ــل فـيــه
استهالك المياه ،ونعمل وفقا
لـ ـج ــداول خ ــاص ــة بــال ـص ـيــانــة"،
م ـن ــوه ــا ب ـ ــأن "الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـتــي
ت ـح ـتــاج إل ــى إج ـ ــراء الـصـيــانــة،
نـقــوم بــاإلعــان عنها ،إلخطار
المستهلكين ،و ه ـنــاك مناطق
يـتــم إجـ ــراء الـصـيــانــة بـهــا دون
الحاجة إلى إعالن".
وأوضـ ـ ـ ــح أن "ه ـ ـنـ ــاك بـعــض
المشاريع الخاصة التي تنفذها
(األشغال) وهيئة الطرق ،ويتم
ف ـي ـه ــا ت ـغ ـي ـي ــر م ـ ـسـ ــار خ ـط ــوط
الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــاه وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـل ـم ـخ ـط ـط ــات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـش ــاري ــع،
و"نقوم بالتنسيق مع (األشغال)
بهذا الخصوص ،واتخاذ جميع
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ل ـك ــي ي ـت ــم تـغـيـيــر
مـســار الشبكة وفـقــا للمشروع
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــام ،ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا لـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــداول
الموضوعة لتلك العملية ،لكي
ي ـتــوافــق عـمــل وزارة الـكـهــربــاء
مــع أع ـمــال (األشـ ـغ ــال) دون أي
عراقيل".

المنفوحي يثمن مشروعًا
لطلبة «الهندسة»

استقبل املدير العام لبلدية
الكويت أحمد املنفوحي عددا
من طلبه التدريب امليداني بكلية
الهندسة جامعة الكويت في
مكتبه صباح أمس بمناسبة
انتهاء ورشة مشروع التدريب
امليداني لهم في مشروع برايح
السالم .وبهذا الخصوص قامت
جمعية املهندسني بال حدود
بتكريم املنفوحي على دعمه
لطلبة امليداني وإتاحته الفرصة
لهم للتدريب في أحد مشاريع
البلدية املهمة واالحتكاك
املباشر باملهندسني ذوي الخبرة
واالستفادة منهم.
وفي ختام اللقاء كرم املنفوحي
الطلبة املشاركني في التدريب
امليداني مثنيا على املشروع.

رئيس الوزراء يقبل العلم قبل رفعه
ت ـظــاهــرة وف ــرح ــة وطـنـيــة غ ــام ــرة ورس ــال ــة إلــى
العالم أجمع تعكس قوة تالحم الشعب ووحدته
والتفافه حول قيادته الحكيمة ،وتمسكه برفع
رايته عالية خفاقة.
وق ـ ــال الـ ـجـ ـب ــري ،ف ــي بـ ـي ــان ص ـح ــاف ــي عـقــب
االحتفال ،إن أهل الكويت يحتفلون برفع العلم
مجددين قسم االنتماء لثرى هذه االرض الطيبة
وال ـ ــوالء وال ــوف ــاء لـسـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد ،ملتفين
خلف قيادة سموه الحكيمة والــرشـيــدة ،قائدا
ورب ــان ــا لسفينة ال ـكــويــت ،يـعـضــده سـمــو ولــي
العهد األمين.
وأشار إلى أن إقامة هذه االحتفالية برعاية
وحـ ـض ــور س ـم ــو رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ت ــؤك ــد رؤي ــة
القيادة العليا ألهمية المشاركة الشعبية في
االحتفاالت الوطنية التي تعبر عن مزج لألصالة
والمعاصرة واستحضار لذاكرة الوطن وتاريخ
اآلباء واألجداد.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ــى أن الـ ـمـ ـش ــارك ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة فــي
االحتفاالت الوطنية تستنهض الشعور الوطني
الكامن في نفوس أهل الكويت من أجل مستقبل
مشرق للكويت الجديدة ..كويت التقدم والتنمية
واألمن واألمان.
وأوضح أن اختيار شعار االحتفاالت الوطنية
لهذا العام (قائد حكيم ...شعب وفــي) يؤكد ما
تتميز بــه الـكــويــت مــن تـمــاســك وق ــوة وحدتها
الــوط ـن ـيــة ،لـتـظــل ال ـكــويــت واح ــة للديمقراطية
والحرية واألمن واألمان واالستقرار.

سلة أخبار

بعضها يخالف أدن ــى اشتراطات
األم ـ ــن وال ـس ــام ــة ال ـت ــي تضمنها
القانون رقم  22لسنة  ،2014الصادر
ب ـش ــأن دور ال ـح ـضــانــة ال ـخــاصــة،
ومن شأنها حماية األطفال ،ومنع
تعرضهم ألي مكروه.
وأض ـ ـ ــاف أن "ال ـب ـل ــدي ــة" أغـلـقــت
الحضانات المخالفة في محافظة
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ،ووج ـ ـ ـهـ ـ ــت إنـ ـ ـ ـ ـ ــذارات
للحضانات غير المرخصة كافة في
مختلف المحافظات لمراجعتها.
وأكـ ــد كــاظــم اس ـت ـمــرار "ال ـ ــوزارة
ف ــي ال ـق ـيــام ب ــال ـج ــوالت الـمـيــدانـيــة
لرصد وإزالة مخالفات الحضانات،
وال ـ ــوق ـ ــوف ع ـل ــى م ـ ــدى تـطـبـيـقـهــا
للقانون ،والـتــأكــد مــن ترخيصها،
وع ــدم استغاللها فــي أم ــور أخــرى

خالف المشهرة من أجلها" ،مناشدا،
في الوقت ذاته" ،أولياء األمور التأكد
من ترخيص الحضانة قبل ايــداع
أبنائهم بها ،خصوصا مع انتشار
بـعــض ال ـح ـضــانــات ال ـتــي تـمــارس
أعمالها دون ترخيص مسبق".
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـح ـف ــل ،أش ــار
كاظم إلى أن" ،قطاع التنمية وضع
بــرنــام ـجــا ل ــاح ـت ـف ــاالت بــاألع ـيــاد
الوطنية فــي المحافظات الـســت"،
مشيرا إلى أن "احتفاالت هذا العام
ستكون على مستوى ادارات القطاع
بمشاركة إدارت تنمية المجتمع
والـ ـمـ ــرأة وال ـط ـفــولــة والـجـمـعـيــات
األه ـل ـيــة وال ـخ ـيــريــة ومـ ـش ــروع من
كـســب ي ــدي ،والـجـمـعـيــات االهـلـيــة
المشهرة".

النادي العلمي يعلن الفائزين
بمعرض االختراعات الدولي
أعلن النادي العلمي ،مساء أمس االول ،أسماء الفائزين في معرض
االختراعات الدولي العاشر في الشرق األوسط الذي رعاه سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد وشهد مشاركة  130مخترعا من  39دولة.
وانتزع المخترع اليمني خالد النوبي الجائزة الكبرى للمعرض
بقيمة  15ألف دوالر عن اختراعه نظارة ذكية ناطقة خاصة بالمكفوفين
في حين حصل المخترع الروسي ديفيد ارنوفيتش على جائزة النادي
العلمي بقيمة  10آالف دوالر.
وحصد المخترع العراقي وداد الفياض جائزة معرض جنيف الدولي
في حين انتزع المخترع القطري محمد الجفيري المركز األول لجائزة
مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وحصل
المخترح البحريني نبيل عبدالرحمن على المركز الثاني والمخترع
السعودي خالد المطيري على المركز الثالث للجائزة.
وحصل المخترع الكويتي د .أحمد نبيل على جائزة االتحاد الدولي
للمخترعين (ايفيا) والمخترع السويسري رافيد على جائزة (ايفيا)
ألفضل اختراع في حين حصل مخترع تايواني على جائزة المنظمة
العالمية لحماية الملكية الفكرية (وايبو).
ومن جهته ،قال ممثل سمو أمير البالد وزير التربية وزير التعليم
الـعــالــي د .حامد الـعــازمــي ،فــي تصريح صحافي عقب حفل الختام،
ان المعرض يجسد اهتمام ودعــم سمو امير البالد للبحث العلمي
واالبتكار واالختراع كون ذلك رافدا أساسيا لتنمية البالد.
ب ــدوره ،قــال رئـيــس مجلس ادارة ال ـنــادي العلمي ورئـيــس اللجنة
المنظمة للمعرض طالل الخرافي ان رعاية سمو امير البالد للمعرض
تؤكد ايـمــان سموه بـضــرورة االهتمام بالعلم واالبـتـكــار والمواهبة
والموهوبين واالستثمار المباشر فيهم.
بدوره ،قال األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.
عبداللطيف الزياني ان رعاية سمو أمير البالد للمعرض منذ انطالقته
فــي عــام  2007تعكس االهتمام االستثنائي الــذي يحظى بــه البحث
العلمي وتشجيع المخترعين والمبدعين ودعمه السخي والمتواصل
الصحاب العقول النيرة.

كشفت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت عن قيام إدارة
التدقيق واملتابعة الهندسية بفرع
بلدية محافظة األحمدي بجولة
ميدانية على منطقة جابر العلي،
وعدد من مناطق املحافظة بهدف
رصد مخالفات البناء والتعديات
على أمالك الدولة .وأوضح مدير
إدارة التدقيق خالد الهاجري أن
الجولة اسفرت عن وضع ملصق
باالزالة لتعديات على أمالك
الدولة في منطقة جابر العلي،
وآخر على سكن عزاب إلخالئه
خالل مدة أقصاها أسبوع ،على
أن تتم عملية اإلخالء طواعية،
وإال فسيتم إرسال كتاب لوزارة
الكهرباء واملاء لقطع التيار
الكهربائي عن العقار.
وأضاف الهاجري أن الجولة
شهدت توجيه إنذار بوقف
األعمال على عقار مخالف.

«السكنية» تستقبل
المواطنين مساء بفرعي
جابر العلي وبرج التحرير

أعلنت مديرة ادارة خدمة املواطن
باملؤسسة العامة للرعاية
السكنية منيرة العبدالجادر أنه
سيتم استقبال املواطنني في
الفترة املسائية بفرعي الحكومة
مول جابر العلي وبرج التحرير،
وذلك ابتداء من يوم االحد املقبل
من الساعة  ٤مساء وحتى ٧:٣٠
مساء ،على ان يتم استقبال
املواطنني في املبنى الرئيسي
في الفترة الصباحية فقط ،خالل
أوقات الدوام الرسمي من الساعة
 8صباحا وحتى  1ظهرا.
وقالت العبدالجادر ،في بيان
صحافي ،أمس ان خطوة استقبال
املواطنني خالل الفترة املسائية،
تأتي تسهيال عليهم ولتمكينهم
من انجاز معامالتهم في غير
أوقات الدوام الرسمي.

«اتحاد العمال» بحث مع
«العمل» إصالح السوق
قام وفد رفيع املستوى من كبار
مسؤولي وخبراء واختصاصيي
منظمة العمل الدولية بزيارة
لالتحاد العام لعمال الكويت.
وقال السكرتير العام لالتحاد
محمد العرادة ،في تصريح
صحافي ،إن الزيارة بمنزلة
حدث تاريخي هام ،حيث انه
لم يسبق في تاريخ الحركة
النقابية الكويتية ان قام وفد
من منظمة العمل الدولية بهذا
الحجم وهذا املستوى العالي
بزيارة االتحاد العام ،مشيرا
إلى التباحث مع الوفد في
قضايا سوق العمل وسياسات
التشغيل واملهارات وقابلية
االستخدام واالحتياجات
واالولويات املطلوبة لتطوير
برنامج وطني للعمل الالئق في
الكويت.
وأضاف العرادة أن املباحثات
إلى مناقشة التشريعات
العمالية ووضع الدراسات
املتعلقة بقضايا العمالة
وإصالح سوق العمل.

برلمانيات
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الغانم :هناك من يكذب على الكويتيين واالتحاد الدولي

وارتق بطرحك وسأنتظر عودتك
المويزري :معلوماتك غير صحيحة والشكوى ضدك ِ
محيي عامر

قال الغانم إنه بعد عودته إلى
الكويت سيشرح للشعب الفرق
بين من كان يمثل عليه ومن كان
يدافع عن سمعة بلده وبرلمانه.

اج ـت ـمــع رئ ـيــس مـجـلــس األمـ ــة م ــرزوق
الغانم والوفد البرلماني المرافق له امس
إلـ ــى األم ـي ــن ال ـع ــام ل ــات ـح ــاد الـبــرلـمــانــي
الدولي مارتن شونجونج.
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم ف ــي ت ـص ــري ــح صـحــافــي
عقب االجـتـمــاع :بحثنا خــال اجتماعنا
مــع األمـيــن الـعــام أكـثــر مــن شـكــوى قدمت
ً
ضد البرلمان الكويتي ،وواضح جدا من
لقائنا هذا والذي سيعقبه اجتماع آخر مع
رئيسة االتحاد البرلماني الدولي غابرياال
كويفاس بارون غدا وممثل لجنة حقوق
اإلنـســان أن هناك لألسف مــن كــان يكذب
ع ـلــى ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي وك ــذل ــك االت ـحــاد
البرلماني الدولي.
وأضاف :دافعنا عن البرلمان الكويتي
وسمعته ،كما تحدثنا عــن اآللـيــات التي
سندافع بها عن سمعة دولتنا وبرلمانها،
الفـتــا الــى انــه «سـنـشــارك السبت واألحــد
المقبلين كممثلين للمجموعة العربية في
اجتماعات اللجنة التنفيذية مع ممثلي
المجاميع الجيو السياسية ،وبعد عودتي
إلى أرض الوطن سأشرح للشعب الكويتي
واالتحاد البرلماني الدولي الفرق بين من
كان يمثل عليه ومن كان يدافع عن سمعة
بلده وبرلمانه».
ويضم الوفد البرلماني المرافق للغانم
كال من وكيل الشعبة البرلمانية النائب
راكان النصف وعضوي الشعبة البرلمانية
النائبين علي الدقباسي والدكتور خليل
عبدالله أبل واألمين العام لمجلس االمة
عالم الكندري.

بحث مع األمين العام
لالتحاد البرلماني
شكوى وحيدة
الدولي الشكاوى
ردا على ما ذكــره رئيس مجلس االمة
مرزوق الغانم قبيل توجهه لجنيف ،أكد
المقدمة ضد
ال ـنــائــب شـعـيــب ال ـم ــوي ــزري أن الـشـكــوى
البرلمان الكويتي
"الــوحـيــدة" المقدمة لــاتـحــاد البرلماني

الغانم خالل لقائه شونجونج في جنيف
الدولي هي المقدمة منه ،رافضا ربط زيارة
رئيس المجلس لجنيف بدفاعه عن سمعة
دولة الكويت ،في وقت شدد على اضطالع
الحكومة بمسؤولياتها الجادة في تحقيق
اإلصالح والتنمية المفقودة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــزري ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح
للصحافيين أمس :كان هناك تصريح لألخ
رئـيــس مجلس االم ــة بـخـصــوص شكوى
للبرلمان الدولي واثناء حديثه استخدم
معلومات غير صحيحة ،وأظهر الموضوع
وكأنه في شكوى ضد الكويت ،وأنه ذاهب
للدفاع عن سمعتها.
وشــدد الـمــويــزري على أن "هــذا الكالم
غير صحيح ،والرئيس ذاهــب لالجتماع
فــي اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلمان
ا لــدو لــي للتحضير للمؤتمرات المقبلة،
وهـ ــذا أم ــر ي ـجــب أن ي ـكــون واضـ ـح ــا ،وال
يـ ـح ــاول األخ ال ــرئ ـي ــس أن ي ــوه ــم ال ـعــالــم
والشعب الكويتي أنــه ذاهــب للدفاع عن
الكويت وسمعتها وعن مجلس األمة".
وأضــاف المويزري" :أثناء فترة تولي
األخ الرئيس خالل السنوات االربع السابقة
فإن أكثر التقارير التي صــدرت من األمم

الـمـتـحــدة ضــد ال ـت ـجــاوزات والـمـخــالـفــات
كان في عهده ،ومن خالل القوانين التي
تــم تـشــريـعـهــا بـمـعــرفـتــه وخ ــال رئــاسـتــه
للمجلس".
وت ــاب ــع" :ك ـنــت اتـمـنــى م ــن الــرئ ـيــس أن
يستخدم المعلومات الصحيحة ،إذ ان
أول م ـع ـلــومــة غ ـيــر صـحـيـحــة أنـ ــه ذاه ــب
للدفاع عن سمعة الكويت ،بينما هو ذاهب
الجتماع اللجنة التنفيذية ،والمعلومة
األخرى غير الصحيحة أن هناك شكاوى
مــن نــائــب حــالــي ونــائــب ســابــق والـكـيــان
الصهيوني".
ووج ــه حديثه للغانم قــائــا" :ارق في
طــرحــك وال ت ـحــاول ان تهمز وتـلـمــز ،فال
توجد شكوى في االتحاد البرلمان الدولي
إال ش ـكــوى واح ـ ــدة ان ــا قــدم ـت ـهــا ،ول ـمــاذا
ت ـحــاول أن تــربــط سمعة الـكــويــت بـهــذه"،
ً
مضيفا" :انــت لست الـكــويــت ،بــل فــرد من
الـمـجـتـمــع ،لـكـنــك ت ـح ــاول تـظـهــر لـلـنــاس
بأنك انــت الــدولــة ،وأن الــدولــة هي رئيس
المجلس من خالل ربط الشكوى المقدمة
ضدك بأنها مرتبطة بسمعة الكويت ،وانت
خــذلــت ال ـنــواب وت ــم حبسهم بالمخالفة

«حقوق اإلنسان» :االتفاق مع الجراح لوضع
حلول جذرية لمشاكل «البدون»
خــال االجـتـمــاع الـفــرعــي ،الــذي
ع ـق ــدت ــه أم ـ ــس ،ل ـل ـم ــرة ال ـخــام ـســة
على التوالي نتيجة عــدم اكتمال
النصاب ،رحب نائب رئيس الوزراء
وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح
بااللتماسات ،التي قدمتها لجنة
حقوق اإلنـســان البرلمانية أمس،
حول المشاكل ،التي تعانيها فئة
غير محددي الجنسية».
وقال رئيس اللجنة النائب عادل
الدمخي في تصريح للصحافيين
عقب االجـتـمــاع الــذي حـضــره إلى
جانبه من اللجنة عضوها النائب
محمد هايف :إن االجتماع ناقش
مــوضــوع الجناسي ،التي توضع
ف ــي ال ـب ـطــاقــات األم ـن ـيــة لـفـئــة غير
محددي الجنسية وقضايا عديدة،
وقــررنــا وضــع مــدة زمنية معينة
للقاء الوزير لوضع حلول جذرية
لهذه القضايا المثارة».
وبين الدمخي أن وزير الداخلية
وعــد اللجنة «بأننا ســوف نلتقي
خالل شهرين ،لبحث هذه الحلول
الـ ـج ــذري ــة ،ال ـت ــي ات ـف ـق ـنــا عـلـيـهــا»،
ً
م ــؤك ــدا «أن ـن ــا تـحــدثـنــا ع ــن لجنة
ال ـجــوازات ال ـمــزورة الـتــي قــالــت ان
ع ــدد ال ــذي ــن راج ـع ــو الـلـجـنــة ٣٠٠

الجراح في اجتماع اللجنة أمس
مــن أص ــل  ٧آالف شـخــص ،لديهم
جوازات مزورة».
وذكـ ــر الــدم ـخــي أن الـسـبــب في
عــدم مراجعة الكثير منهم هو أن
اللجنة تشترط عليهم توقيع تعهد
تعديل وضع لمن ال يملك إحصاء
 ،١٩٦٥وذكرنا أن هذه المعاناة لن
تنتهي بل تفاقمت وآثارها خطيرة
عـ ـل ــى الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ويـ ـج ــب أن نـضــع
ً
حلوال جذرية ،وعــدم إلــزام الناس
ب ـت ـع ـه ــدات ال ي ـم ـكــن أن يـسـتـمــر،
ً
ً
خصوصا بعد أن وضعنا حلوال
ً
في  ١٢جهة بالدولة سابقا لهؤالء.
وقـ ـ ـ ــال الـ ــدم ـ ـخـ ــي ،إن ال ـج ـه ــاز

المركزي البد أن يعدل هذا الوضع،
ونحن في الجلسة المقبلة سوف
نضع نقاط الحل خالل شهرين في
ً
هــذه القضية ،مــؤكــدا أن «السلطة
تتبنى هــذا الملف وتسعى لحله
في أقرب وقت».
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ا لـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ق ـ ـ ـ ــررت
تخصيص اجتماعها يــوم األحــد
ب ـعــد الـمـقـبــل لـمـنــاقـشــه الـقـضــايــا
اإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي أثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرت ف ــي
اسـ ـتـ ـج ــواب وزي ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون مــن
ناحية إنسانية س ــواء للمعاقين
أو الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
وسوف نلتقي مع وزيرة الشؤون

لمناقشتها في تلك التشريعات.
ووجـ ــه الــدم ـخــي ش ـكــره للجنة
الـتـشــريـعـيــة عـلــى مــوافـقـتـهــا على
ال ـم ـق ـتــرح ال ـن ـيــابــي ب ـشــأن تـعــديــل
الــائ ـحــة الــداخ ـل ـيــة ،ال ــذي يقضي
بعدم سجن النواب إال بعد الحكم
البات في محكمة التمييز.
وبين الدمخي أن النواب الثالثة،
ال ــذي ــن واف ـق ــوا ع ـلــى ال ـم ـق ـتــرح هم
ال ـنــواب ط ــال ال ـجــال إضــافــة الــى
الحميدي السبيعي ومحمد الدالل،
وأش ـكــرهــم وع ـلــى رأس ـهــم الـنــائــب
الجالل ،وهذا القانون ليس بدعة
إنما موجود في بعض الدول.

شعيب المويزري
لـلـمــادة  ١١١لـلــدسـتــور ول ــم تـتـحــرك أبــدا
لحماية مادة من مواد الدستور".
واستطرد المويزري :وصلتك الشكوى
ي ــوم االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي ف ـل ـمــاذا ل ــم تــذكــر
ذل ــك فــي تـصــريـحــك؟ ول ـم ــاذا ذك ــرت امــام
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام أنـ ــك ذاه ـ ــب ل ـل ــدف ــاع عن
سمعة الكويت؟ ولماذا لم تقل انه وصلك
استفسار من االتحاد الدولي بشأن شكوى
قدمها شعيب المويزري؟".
وتــابــع :يــا رئـيــس المجلس اتـمـنــى أن
تكبر وترتقي عن هذا االسلوب ،فال يجوز
لرئيس مجلس االم ــة اسـتـخــدام مـفــردات
غ ـي ــر ص ـح ـي ـحــة ،وال ـق ـض ـي ــة ه ــي ش ـكــوى
تقدمت بها شخصيا ضد رئيس مجلس
االمــة بصفته ألنــه خذلنا فــي الــدفــاع عن
م ـ ــادة أس ــاس ـي ــة ف ــي ال ــدس ـت ــور ه ــي الـتــي
تحمي النائب من أي محاوالت انتقامية،
وهــذه الـمــادة وضعت حتى يكون عضو
مجلس األمــة حرا فيما يبديه من اراء أو
تشريع أو رقابة.
وزاد ال ـمــويــزري :ســأكــون عـلــى اطــاع
وم ــن حـقــي أن اك ــون مـطـلـعــا عـلــى ك ــل ما
يدور اثناء االجتماع في جنيف ،فرئيس

مجلس االمــة طلب االجـتـمــاع مــع رئيسة
االت ـح ــاد ال ــدول ــي واالم ـي ــن ال ـعــام دون أن
ي ـحــدد ال ـمــوضــوع ال ــذي طـلــب االجـتـمــاع
من أجله ،ومن حقي وفقا للوائح االتحاد
البرلماني الدولي أن يتم ابالغي بكل ما
يجري ،وعند حدوث شيء او خلق مزاعم
من اي طرف من االطراف هناك سوف ارد
عليه من خالل هذا البوديم وسوف اوضح
ما يجري للشعب الكويتي".
وق ــال :أردت تفنيد مــا ح ــاول الرئيس
ايهام الشعب الكويتي به من خــال ذكر
ان هـنــاك شـكــوى مــن الصهاينة واعتقد
أنه ال منصبك وال هيبة المجلس تسمح
لك ،وأتركها للشعب الكويتي الذي يعرف
كــل أمــر يـكــون فيه األخ الــرئـيــس صاحب
شعار "ال تيأس من وطنك" وصاحب مقولة
"تبون الحكم وال ما تبونه.
وأض ــاف :انــا سأنتظر ع ــودة الرئيس
وإذا ص ـ ـ ّـرح بـ ــأي شـ ــيء ف ـســأت ـصــدى لــه،
فأنا في بداية المشوار ولدي اجتماعات
ولقاء ات وجلسات استماع مع مجموعة
اتـ ـح ــاد ال ـب ــرل ـم ــان االورب ـ ـ ـ ــي ب ـخ ـصــوص
تـ ـج ــاوزات ــك ف ــي ال ـب ــرل ـم ــان ،ف ــا ت ـت ـجــاوز
الحقيقة والواقع وارجو أال تحاول ايهام
ال ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي ب ـش ــيء غ ـي ــر صـحـيــح
وكنت اتمنى ان ترقى في اسلوبك وطرحك
وانت تذكر الحقيقية بانك ذاهب من اجل
ُ
تقدمت بها شخصيا.
الشكوى التي
وت ـ ــاب ـ ــع :حـ ـس ــب ع ـل ـم ــي ال ت ــوج ــد أي
شـ ـك ــاوى غ ـيــر ال ـش ـك ــوى ال ــوح ـي ــدة الـتــي
قــدمـتـهــا ض ــد رئ ـي ــس مـجـلــس األم ـ ــة ،وال
شــأن لـلــدولــة والمجلس بـهــا ،وإذا كانت
شكاوى أخرى كان يجب على األخ الرئيس
أن ي ـعــزل ويـفـصــل بـيــن م ــوض ــوع سمعة
الكويت ويجعلها فقط مرتبطة بالشكاوى
األخرى ،أما خلط االوراق فهذا مرفوض،
متوعدا بالمضي في كشف المخالفات في
مجلس األمة.

الفضالة يهدد باستجواب الرشيدي
على خلفية شبهة فساد شركة النفط
ه ــدد ال ـنــائــب يــوســف الـفـضــالــة
بــاس ـت ـجــواب وزيـ ــر ال ـن ـفــط بخيت
الــرش ـيــدي اذا لــم يـضـمــن حـيــاديــة
واسـتـقــالـيــة لـجـنــة الـتـحـقـيــق في
شبهة فساد شركة النفط حول احد
العقود االستشارية على أن تنجز
تقريرها بأسرع وقت وأال يخضع
لمن يريد التأثير على سير عملها.
وف ـ ــي ح ـي ــن ش ـك ــر ش ــرك ــة نـفــط
ال ـكــويــت ع ـلــى ســرعــة االسـتـجــابــة
للقضية التي طرحها منذ يومين
ع ـ ــن شـ ـبـ ـه ــة ف ـ ـسـ ــاد ف ـ ــي الـ ـش ــرك ــة
ت ـت ـض ـم ــن الـ ـت ــوقـ ـي ــع عـ ـل ــى ع ـق ــود
استشارية مع إحدى الشركات ،مع
العلم بــأن تلك االسـتـشــارات سبق
أن تــم بحثها ،بــاإلضــافــة لــإعــداد
وال ـض ـغ ــط ل ـتــوق ـيــع ع ـق ــود أخ ــرى
إض ــاف ـي ــة م ــع ن ـف ــس ال ـش ــرك ــة مـمــا
يشكل شبهة ف ـســاد ،ق ــال :ال أعلم
مــا الـسـبــب وراء الـتــوجــه لشركات
خــارج ـيــة لـتـقــديــم اس ـت ـش ــارات في
كــل الـمــواضـيــع مــع الـعـلــم بــوجــود
كـ ـف ــاءات كــويـتـيــة ف ــي ش ــرك ــة نفط
الكويت لديها االمكانات والقدرة
على القيام بنفس تلك الدراسات؟
وحذر الفضالة الوزير الرشيدي
من تدخل أي أطراف خارجية بعمل
ال ـل ـج ـنــة وال ـت ــأث ـي ــر ع ـلــى ح ـيــادهــا

يوسف الفضالة

مطالبا الوزير بمتابعة عمل اللجنة
بنفسه ،مشددا على ضرورة إيقاف
الـ ـقـ ـي ــادات ال ـم ــرت ـب ـط ــة أس ـم ــاؤه ــم
بشبهات الفساد عن العمل خالل
فترة التحقيق وتقصي الحقائق.
وتـ ــابـ ــع :ع ـن ــدم ــا ت ــواص ـل ــت مــع
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ب ــال ــوك ــال ــة
لـشــركــة نـفــط ال ـكــويــت أك ــدت عليه
ضـ ـ ــرورة ح ـم ــاي ــة الـ ـط ــرف الـمـبـلــغ
ً
وأي ـض ــا أال تـنـتـهــي ل ـجــان تقصي
ا لـحـقــا ئــق والتحقيق كغيرها من
لجان الحكومة التي تشكل لتكون
م ـخ ــرج ــا ل ـل ـف ــاس ــدي ــن وت ـبــرئ ـت ـهــم

وهذا ما أكدناه على الوزير بخيت
الرشيدي في اتصال هاتفي الحق.
وزاد :ك ـمــا أن ـنــي تــواص ـلــت مع
الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة
نـفــط الـكــويــت عـبــدالـلــه السميطي
وزودتـ ـ ــه ب ـحــزمــة م ــن الـمـعـلــومــات
الـتــي وصلتنا وتشير إلــى تدخل
بـ ـع ــض األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ل ـل ـت ــأث ـي ــر ع ـلــى
التحقيق الجاري وهو األمر الذي
ال نقبله ويجعل الوزير أمام مرمى
المساءلة السياسية المستحقة.
مــن جهة أخ ــرى ،وجــه الفضالة
س ــؤاال إلــى وزي ــر المالية د .نايف
الـحـجــرف ح ــول الـشــركــة الوطنية
لمشاريع التكنولوجيا.
وطـ ـ ــالـ ـ ــب ال ـ ـف ـ ـضـ ــالـ ــة بـ ــإفـ ــادتـ ــه
وتزويده باآلتي :التعريف بالشركة
الوطنية لمشاريع التكنولوجيا
واألغراض واألهداف التي تأسست
مــن أجـلـهــا الـشــركــة ،وم ــا الـجــدوى
االق ـت ـص ــادي ــة لـتــأسـيــس ال ـشــركــة؟
نــرجــو تــزويــدنــا بــدراســة الـجــدوى
وخ ـطــة الـعـمــل لـتــأسـيــس الـشــركــة،
كما طالب باألسماء والسير الذاتية
لمديري الشركة الوطنية وأعضاء
مجلس اإلدارة والشركات التابعة،
وح ـجــم رأس ال ـم ــال ورأس ال ـمــال
المدفوع وجدول وتواريخ الدفعات.

سلة برلمانية
العتيبي :مساءلة الروضان
إذا لم يجب عن األسئلة

أكد النائب خالد العتيبي أنه سيقدم
مساءلة سياسية إلى وزير التجارة
والصناعة ،وزير الشباب خالد
الروضان ،اذا لم يرد على سؤاله
بشأن "املخازن العمومية" ،الذي مر
على توجيهه نحو شهر ونصف
الشهر .ووجه العتيبي ،في تصريح
أمس ،انتقادات الذعة بشأن تأخر
ردود الوزراء على األسئلة البرملانية،
معتبرا أن هناك تأخيرا متعمدا من
بعضهم ،وأنه يجب إيجاد الحلول
الالزمة اللزام الوزراء الرد على
االسئلة في املواعيد املحددة.
ً
وذكر العتيبي ،أنه ّ
وجه  ١١سؤاال
إلى الوزير الروضان منذ  ٢١ديسمبر
املاضي عن املشاكل التي يواجهها
املواطنون واملستثمرون املستأجرون
للقسائم الصناعية .لكنه لم يرد.

عبدالله يسأل العازمي عن
تعثر المبتعثين للخارج دراسيًا

ّ
وجه النائب د .خليل عبدالله سؤاال
برملانيا إلى وزير التربية ،وزير
التعليم العالي د .حامد العازمي عن
املتعثرين دراسيًا من طلبة البعثات
الخارجية.
وقال عبدالله ،في معرض سؤاله،
إن إحصائية لوزارة التعليم العالي
كشفت أن إجمالي عدد املتعثرين
دراسيًا من طلبة البعثات الخارجية
بلغ املئات خالل العامني الدراسيني
املاضيني ،بني فصل وتجميد بعثة
وانقطاع عن الدراسة أو إيقاف بعثة
أو انسحاب .وطلب كشفًا يحدد فيه
عدد الطلبة املتعثرين في مواصلة
ٌ
دراستهم ،كل حسب نظام شهادته
ً
الثانوية ،سواء كان نظاما حكوميا
عاما ،أو نظاما إنكليزيا /بريطانيا،
أو نظاما أميركيا أو غيره ،عن آخر
خمس سنوات دراسية حتى تاريخ
هذا السؤال.

الدالل لمنح «المحاسبة» صالحية
إحالة المخالفات إلى القضاء

أعلن النائب محمد الدالل أنه
قدم اقتراحا بقانون بتعديل
احكام القانون رقم  30لسنة 1964
بإنشاء ديوان املحاسبة أن تضاف
مادة جديدة على القانون نصها
على النحو التالي:
"لرئيس الديوان وبعد التثبت
قانونيا أن يبلغ السلطة القضائية
املختصة إذا بدت له من واقع
الرقابة التي يمارسها الديوان
شبهة جريمة تمس األموال العامة
معاقب عليها جزائيا ،وليس
لرئيس الديوان أن يفوض غيره
في ممارسة هذا االختصاص".

العدساني :سأستجوب المبارك إذا فرض
أي زيادة على رسوم المواطنين
أكد رياض العدساني
أن حديث الحكومة عن
أننا سنمر بعجوزات غير
صحيح ،والمفترض أن تعزز
االستثمارات الخارجية ،كما
حصل في العام الماضي الذي
كانت فيه إيرادات الدولة من
االستثمارات أكثر من العوائد
النفطية.

جدد النائب رياض العدساني
الـتــأكـيــد عـلــى أن الــوضــع المالي
ً
ل ـلــدولــة «ف ــوق ال ـم ـم ـتــاز» ،م ـحــذرا
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ــه مـ ــن أن ف ــرض
أي زيـ ـ ــادة ف ــي رس ـ ــوم ال ـخــدمــات
ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن س ـيــدف ـعــه إلــى
استجواب رئيس الحكومة.
وقــال العدساني ،فــي تصريح
للصحافيين ،في المركز اإلعالمي
بمجلس األم ــة« :سـبــق أن ذكــرت،
وأؤك ــده ــا اآلن ،أن ــي سأستجوب
رئـيــس الحكومة إذا تمت زيــادة
رسوم الخدمات على المواطنين»،
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إلـ ـ ـ ــى أحـ ـ ـ ــد الـ ـعـ ـن ــاوي ــن
ال ـم ـن ـشــورة ف ــي ال ـص ـحــف م ــن أن
«ال ـح ـك ــوم ــة ت ـس ـت ـبــق اس ـت ـج ــواب
رئيسها ...ال زيادة في الرسوم».
وأك ـ ـ ــد أن الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
ل ـل ــدول ــة واالحـ ـتـ ـي ــاط ــات ال ـعــامــة
فــوق الممتازة ،ويفترض إيقاف
الهدر ومعالجة األمــور بالنسبة
إلنفاق الميزانية ،وال يتم معالجة
إخـ ـف ــاق ــات ال ـم ـي ــزان ـي ــة م ــن خ ــال
المس بجيب المواطنين ،مبينا أن
االيرادات العامة في السنة المالية
 2018 / 2017ك ــا ن ــت بـقـيـمــة 13
مليار دينار ،وفي السنة المالية
 2019 / 2018ب ـل ـغــت  15مـلـيــار
دينار ،أي أن هناك زيــادة تقارب
الـ  13بالمئة في اإليرادات.
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن ال ـم ـف ـت ــرض
ت ـخ ـف ـيــف الـ ـه ــدر وال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
الميزانية وعدم البذخ فيها ،وعدم
ال ـم ـس ــاس ب ـج ـيــوب ال ـمــواط ـن ـيــن،

م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن الـ ــدعـ ــومـ ــات فــي
السنة المالية الحالية لم تزد عن
سابقتها إال بـ  378مليون دينار.
وذكر أن سعر البرميل المقدر
فــي الـمـيــزانـيــة  ٥٠دوالرا ،ولكنه
فعليا فاق الـ ٦٥دوالرا ،وبالتالي
فـ ـ ـ ــإن مـ ـ ــن الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي أن تـ ـك ــون
ال ـم ـي ــزان ـي ــة أفـ ـض ــل مـ ــن ال ـم ـق ــدر،
كما أن سعر نقطة الـتـعــادل بعد
استقطاع نسبة احتياطي األجيال
القادمة هي  71دوالرا ،وكــل تلك
األمــور تبين أننا ال يوجد لدينا
ع ـج ــز ح ـق ـي ـق ــي ،وحـ ـت ــى لـ ــو ك ــان
هناك عجز في الميزانية العامة
ل ـكــن االح ـت ـي ــاط ــات وال ـص ـنــاديــق
الـسـيــاديــة ،كـمــا ذك ــرت ،رصيدنا
فيها فوق الممتاز.
وأضاف« :عندما تذكر الحكومة
أن الرواتب بلغت  11مليار دينار،
وك ــان ــت ف ــي الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي 10
م ـل ـي ــارات و 800م ـل ـيــون دي ـن ــار،
فــإن الفرق هو  366مليون دينار
كويتي ،موضحا أن هذه المبالغ
ت ــأت ــي ض ـمــن ب ـنــد الـ ــرواتـ ــب ومــا
فــي حكمها و تـشـمــل تعويضات
العاملين في ال ــوزارات واإلدارات
الـحـكــومـيــة ،وجـمـلــة تـعــويـضــات
الـعــامـلـيــن فــي الـجـهــات الملحقة
والـمـسـتـقـلــة ،ودعـ ــم ال ـع ـمــالــة في
القطاع غير الحكومي ،ومساهمة
ال ـخ ــزان ــة ال ـعــامــة ف ــي الـتــأمـيـنــات
االجتماعية بمبلغ  2مليار دينار.
وب ـيــن أن ال ـم ـف ـتــرض أن تــركــز
ال ـح ـكــومــة ع ـلــى ت ـنــويــع م ـصــادر

ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل وت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــل ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن
ال سـتـقـطــاب المستثمر األجنبي
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاس ب ـ ـج ـ ـيـ ــوب
المواطنين وإيـقــاف الـهــدر وعــدم
زيـ ــادة األسـ ـع ــار ،وال ـت ــي ستكون
الطبقة الوسطى أكثر المتضررين
منها.
وأك ـ ـ ـ ــد أن حـ ــديـ ــث ال ـح ـك ــوم ــة
ع ــن أن ـنــا سـنـمــر ب ـع ـج ــوزات غير
ص ـح ـي ــح ،وال ـم ـف ـت ــرض أن ت ـعــزز
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـخ ــارج ـي ــة ،كـمــا
حـصــل فــي ال ـعــام ال ـمــاضــي الــذي
ك ــان ــت ف ـي ــه إي ـ ـ ـ ــرادات الـ ــدولـ ــة مــن
االس ـت ـث ـمــارات أك ـثــر م ــن الـعــوائــد
النفطية.
وبين أن الدستور ينص على
أن االت ـفــاق ـيــات ال تـعـتـبــر ســاريــة
إال بالمصادقة عليها من مجلس
األمـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ولـ ـ ــذلـ ـ ــك ن ـ ــرف ـ ــض ج ـم ـلــة
وتفصيال تطبيق ضريبة القيمة
ا ل ـم ـض ــا ف ــة ،وإذا ع ــر ض ــت علينا
فسأرفضها؛ ألن اكثر من سيتأثر
بها هو المواطن البسيط.
وذكـ ـ ـ ـ ــر أنـ ـ ـ ــه ح ـ ـتـ ــى لـ ـ ــو ك ــان ــت
ال ـض ــري ـب ــة ب ـق ـي ـمــة  5ف ــي ال ـم ـئــة،
فــإن الـتــاجــر نـظــرا لضعف رقــابــة
الحكومة عليه سيزيد األسـعــار،
وسيكون األكثر تأثرا هو المواطن
ال ـ ـب ـ ـس ـ ـيـ ــط ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى أن
الحكومة يجب أن تحد من غالء
األسعار.
ورأى أن االق ـتــراض بقيمة 25
مليار دينار بمدة سداد  20عاما
سيزيد نسبة األرباح ،ألنه طويل

رياض العدساني

األج ـ ــل ،ف ـضــا ع ــن أن ــه أم ــر ليس
له داع ،طالما ان هناك  ٢٠مليار
دي ـن ــار مـحـتـجــزة ف ــي مــؤسـســات
ال ــدول ــة ي ـف ـتــرض ت ـحــوي ـل ـهــا إلــى
االحتياطي العام.
وأكد أن على الحكومة أال تفكر
ب ــزي ــادة االس ـع ــار وال ـمــس بجيب
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وزي ـ ـ ـ ــادة األس ـ ـعـ ــار،
وكـ ـ ــل ت ـل ــك األم ـ ـ ـ ــور أوض ـح ـن ــاه ــا
ف ــي اسـ ـتـ ـج ــواب رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
الــذي نوقش فــي  10مايو ،2017
ويفترض أن تضع الحكومة خطة
واقعية وال تمس جيب المواطنين.
وأوضح العدساني أن الزيادة
في كل الدعومات من  3مليارات
دي ـن ــار إلـ ــى  3.4م ـل ـي ــارات ،وهــي
نسبة بسيطة جدا.
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«االئتمان» :ملتزمون بسياسة إحالل العمالة الوطنية

ً
الخشتي :نجاح  57متدربا من المعينين الجدد في برنامج التدريب
يوسف العبدالله

كــرم بنك االئـتـمــان الكويتي،
صباح أمس ،الدفعتين الثانية
والـثــالـثــة مــن المعينين الجدد
ً
والبالغ عددهم  57شخصا ،بعد
نجاحهم في اجتياز البرنامج
ال ـت ــدري ـب ــي الـ ـ ــذي ن ـظ ـمــه مــركــز
ال ـت ـط ــوي ــر والـ ـت ــدري ــب االداري
بالبنك ،بحضور كــل مــن نائب
الـمــديــر الـعــام لـلـشــؤون المالية
واإلداري ـ ـ ــة وال ـقــانــون ـيــة ف ــوزي
الصقالوي ،ونائبة المدير العام
لشؤون االئتمان عبير بوطيبان.
وجددت الناطقة باسم البنك

حـبــاري الخشتي ،فــي تصريح
ص ـحــافــي أم ـ ــس ،ال ـتــأك ـيــد على
ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام بـ ـن ــك االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان الـ ـت ــام
ب ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة إحـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة
ً
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،إع ـ ـ ـمـ ـ ــاال ل ـل ـق ــان ــون
ً
وت ـط ـب ـي ـق ــا ل ـل ـس ـي ــاس ــة ال ـع ــام ــة
للدولة« ،إذ حقق نتائج قياسية
بهذا الخصوص خالل السنوات
ال ـق ـل ـي ـل ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،وال يـ ــزال
يواصل تطبيق النهج ذاته ،وفق
برنامج زمني وخطط مرحلية
لإلحالل».
وعـ ــن ال ـب ــرن ــام ــج ال ـتــدري ـبــي،

ً
قـ ــالـ ــت ،إن ال ـم ـع ـي ـن ـيــن ح ــدي ـث ــا
خضعوا لبرنامج تدريب مكثف،
ت ــم خ ــال ــه ت ـعــري ـف ـهــم بـقــوانـيــن
ولوائح البنك الداخلية وقانون
ً
اإلق ــراض تفصيليا ،كما تلقوا
دورات سلوكية تساعدهم في
االندماج بالعمل وبناء عالقات
ال ــزم ــال ــة م ــع ب ــاق ــي الـمــوظـفـيــن
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــن ،وإكـ ـس ــابـ ـه ــم
الـ ـمـ ـه ــارات األس ــاس ـي ــة ال ــازم ــة
إلنجاز األعمال المكلفين بها.
وأ ضـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـبـ ــر نـ ــا مـ ــج
ت ـ ـض ـ ـمـ ــن دورات ف ـ ـ ــي ا لـ ـعـ ـم ــل

المؤسسي وأســاسـيــات العمل
االداري ،و ق ـ ـ ــوا ع ـ ـ ــد ا لـ ـسـ ـل ــوك
ً
الوظيفي مع الزمالء ،فضال عن
الـتــدريــب الـمـيــدانــي فــي إدارات
الـبـنــك الـمـخـتـلـفــة ،مــوضـحــة أن
الـمـشــاركـيــن فــي الـ ــدورة أثبتوا
جدية في العمل وعزيمة صادقة
في اكتساب المزيد من المهارات
والـخـبــرات ،كما كشفت ال ــدورة
ع ــن اس ـت ـعــدادهــم ل ـبــدء مسيرة
العمل الجاد ومواجهة تحدياته
وصعوباته بصالبة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن تـ ـك ــري ــم
ً
المعينين حديثا يعكس رؤية
اإلدارة العليا للبنك التي تؤكد
ً
دوما االهتمام بالشباب ،وتقديم
كل أشكال الدعم لهم ،وتذليل كل
الـصـعــوبــات وإزال ــة المعوقات،
ال ـتــي تـعـتــرض طــريـقـهــم وفـتــح
آف ــاق الـعـمــل واإلب ـ ــداع والتميز
أمـ ــام ـ ـهـ ــم ،السـ ـيـ ـم ــا ال ـع ـن ــاص ــر
ال ــواع ـي ــة وال ـم ـت ـس ـل ـحــة بــالـعـلــم
والمعرفة.
وأكدت أن خريجي البرنامج
التدريبي مــن المعينين كانوا
عند حسن الظن بهم ،وحققوا
ن ـت ــائ ــج م ـب ـش ــرة  ،م ـت ــوق ـع ــة أن
ي ـك ــون ــوا إض ــاف ــة حـقـيـقـيــة إل ــى
ق ــوة الـعـمــل فــي الـبـنــك ،وراف ـعــة
قــو يــة لتنفيذ رؤ ي ـت ــه لتحديث
وتطوير الخدمات المقدمة إلى
المواطنين.

صورة جماعية للخريجين الجدد في البرنامج التدريبي للبنك

«األبحاث» :إشادة دولية بالتزام
الكويت بحماية المناطق الرطبة
●

فهد الرمضان

ذكــرت المديرة العامة لمعهد
ال ـك ــوي ــت ل ــأب ـح ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة د.
سميرة عمر أن المجتمع الدولي
يحتفل باليوم العالمي لألراضي
الرطبة في  2فبراير من كل عام،
إلحـ ـي ــاء ذك ـ ــرى ت ــوق ـي ــع ات ـفــاق ـيــة
«رامسار» في عام .1971
وأض ــاف ــت ع ـم ــر ،ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي ،أن األراض ـ ــي الــرطـبــة،
ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــل ال ـ ـ ـس ـ ـ ـب ـ ـ ـخـ ـ ــات
والمستنقعات المائية واألنهار،
تشكل نظاما بيئيا فريدا يتميز
ب ــالـ ـث ــراء والـ ـتـ ـن ــوع فـ ــي ال ـح ـي ــاة
الـفـطــريــة النباتية والـحـيــوانـيــة،
الفتة إلى أن األراضي الرطبة التي
تغمرها المياه بصفة دائـمــة أو
مؤقتة ،في معظم قــارات العالم،
وت ـم ـث ــل ق ــراب ــة  8ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن
مساحة الكويت.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أنـ ــه ف ــي يـ ــوم 5
سبتمبر  2015تم إدراج محمية
مـبــارك الكبير بالجزء الشمالي
من جزيرة بوبيان ضمن المواقع

ا لــر طـبــة المهمة عالميا ،وهناك
إش ـ ــادة دول ـي ــة ب ــال ـت ــزام الـكــويــت
بالحفاظ على المناطق الرطبة،
ورصدها وتنميتها.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه ت ــم اخـتـيــار
شـ ـع ــار لـ ـع ــام  ،2018وه ـ ــو «م ــن
أجل مستقبل حضري مستدام»،
ي ــؤس ــس ل ـم ـبــدأ ج ــدي ــد ،وه ــو أن
األراضي الرطبة متعددة المنافع
وليست أراضي بورا.
ف ــي م ـج ــال آخـ ـ ــر ،ن ـظ ــم مـعـهــد
األبحاث مسابقة للمشي مسافة
كيلومترين تحت شـعــار «أرشــد
بـصــرهــم بـقـلـبــك» ،بــرعــايــة البنك
األهـ ـ ـل ـ ــي ،وم ـج ـم ــع ال ـب ــول ـي ـف ــارد
ومشاركة مركز سلطان.
وق ــال ــت ع ـمــر إن تـنـظـيــم هــذه
الفعالية يأتي وف ـ ً
ـاء مــن المعهد
ب ــواجـ ـب ــه ال ـم ـج ـت ـم ـعــي ًفـ ــي دع ــم
ذوي اإلعــاقــة ،ومـشــاركــة لهم في
هذا الحدث العالمي ،وترسيخا
لـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد فـ ـ ـ ــي دم ـ ــج
المعاقين بالمجتمع ،وتذليل كل
الصعوبات بما يكفل مساواتهم
بأقرانهم من األفراد.

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر األك ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
الدبلوماسية األوكرانية ،السفير
سيرجي كورزونسكي ،إن روسيا
ترى أي تقارب أوكراني مع الغرب
وحـ ـل ــف ال ـن ــات ــو ع ـل ــى انـ ــه يـشـكــل
تهديدا لها ،مضيفا أن هذا األمر
مرفوض تماما ،ويعد عائقا كبيرا
أمام أي تقدم للعالقات ببن بلدينا.
وأضـ ــاف كــورزون ـس ـكــي ،خــال
محاضرة ألقاها في معهد سعود
ال ـنــاصــر ال ـص ـبــاح الــدبـلــومــاســي،
أم ـ ــس ،أن ال ـس ـيــاســة األوك ــران ـي ــة
تــواجــه هــذا الـنــوع مــن المصاعب
منذ سنوات مع االتحاد الروسي.
وخــال حديثه في المحاضرة
شـ ــرح ال ـم ــراح ــل ال ـم ـت ـع ــددة الـتــي
يـمــر بـهــا الـمـتـقــدمــون لـلـعـمــل في
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ق ـب ــل قـبــولـهــم

ّ
تـفــقــد رئـيــس جـهــاز متابعة األداء الحكومي
ال ـش ـيــخ أح ـم ــد م ـش ـعــل األحـ ـم ــد ،أم ـ ــس ،م ـشــروع
توسعة مستشفى الفروانية التابع لوزارة الصحة.
وذكر بيان صادر عن «الجهاز» أن الشيخ أحمد
المشعل استمع خــال الــزيــارة مــن وكـيــل وزارة
الـصـحــة بــاإلنــابــة د .مـحـمــد الـخـشـتــي والــوكـيــل
المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع ناجي
الصقر ومدير منطقة الفروانية الصحية د .حمود
الزعبي لشرح حول آخر مستجدات المشروع.
ووفقا للبيان ،قدم المسؤولون بوزارة الصحة
وال ـق ــائ ـم ــون ع ـلــى ال ـم ـش ــروع ع ــرض ــا مــرئ ـيــا عن

مدير االكاديمية الدبلوماسية األوكرانية سيرجي كورزونسكي والسفير عبدالعزيز الشارخ
كــدبـلــومــاسـيـيــن ،مــوضـحــا أن من
ب ـي ــن ش ـ ـ ــروط الـ ـقـ ـب ــول أن يـجـيــد
الـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ل ـغ ـت ـي ــن أج ـن ـب ـي ـت ـي ــن،
وأن ي ـح ـمــل ش ـ ـهـ ــادة ال ت ـق ــل عــن
الماجستير.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن األ كـ ـ ـ ــاد ي ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة

صورة جماعية للطلبة خالل زيارتهم للمحطة

أعـ ـلـ ـن ــت ع ـ ـم ـ ــادة الـ ـقـ ـب ــول
والتسجيل في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
االنتهاء من توزيع الجداول
ال ـثــاب ـتــة لـلـطـلـبــة الـمـحــولـيــن
من كليات أخرى ،مشيرة إلى
أنـ ــه جـ ــار اس ـت ـك ـم ــال جـ ــداول
الـ ـمـ ـتـ ـق ــدمـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى ت ـغ ـي ـيــر
التخصص.

المشعل يتفقد مشروع توسعة مستشفى الفروانية

ناصر الخمري

العنزي :القسم حريص على إعطائهم فرصة التعرف على الجانب العملي

توزيع الجداول
الثابتة للمحولين

المشعل تفقد المشروع واطلع على آخر مستجداته

كورزونسكي ألقى محاضرة في المعهد الدبلوماسي

طلبة «الهندسة الكهربائية» يزورون محطة
«سدرة  »500لتوليد الطاقة الشمسية

نظم قسم الهندسة الكهربائية في كلية
الهندسة والبترول بجامعة الكويت رحلة
ميدانية لمجموعة من طلبة القسم لمحطة
س ـ ــدرة  500ل ـتــول ـيــد ال ـط ــاق ــة الـشـمـسـيــة
التابعة لشركة نفط الكويت ،تحت إشراف
عضو هيئة التدريس في القسم د .سلطان
العنزي.
وأوضح العنزي أن القسم حرص على
التعاون مــع جمعية مهندسي الكهرباء

«األداء الحكومي» :اإلسراع في تنفيذ
توسعة مستشفى الفروانية

األوكرانية» :روسيا تعتبر
«الدبلوماسية
ً
تقاربنا مع «الناتو» تهديدا لها
●

واالل ـك ـت ــرون ـي ــات إلع ـط ــاء الـطـلـبــة فــرصــة
التعرف على الجانب العملي الواقعي من
ال ــدراس ــة الـهـنــدسـيــة ،وال ــذي يختلف عن
الجانب النظري وذلك من خالل الزيارات
الـمـسـتـمــرة لـلـمــواقــع الـمـخـتـلـفــة الـتــابـعــة
للوزارات أو الشركات.
وأضاف العنزي أن شركة نفط الكويت
مشكورة قدمت دعوة لطلبة القسم لزيارة
أول محطة إلنـتــاج الطاقة الشمسية في

الكويت ،لتعريف الطلبة بكيفية تحويل
أش ـعــة الـشـمــس إل ــى طــاقــة كـهــربــائـيــة ثم
كيفية استخدامها ودمجها مستقبال مع
شبكة الكويت الكهربائية.
وق ـ ـ ــدم الـ ـعـ ـن ــزي الـ ـشـ ـك ــر لـ ـف ــري ــق عـمــل
محطة سدرة  500على استقبالهم الطيب
وتعاونهم في إجابة استفسارات الطلبة.

«بينالي الجامعة  »2ينطلق في  4مارس
أع ـل ـنــت رئ ـي ـســة الـلـجـنــة الـمـنـظـمــة لـمـهــرجــان
«بينالي جامعة الكويت  »2التابع لعمادة شؤون
الـطـلـبــة عـبـيــر الـمـقـلــد ع ــن ف ـتــح ب ــاب الـمـشــاركــة
لفعاليات بينالي الجامعة ،الــذي سيكون تحت
عنوان «التمييز أساس الفن واإلبداع» ،الفتة إلى
أن اللجنة المنظمة تستقبل األعمال الفنية حتى
تاريخ  22المقبل.
وأوضحت المقلد ،في تصريح صحافي أمس،
أن هذه هي المرة الثانية التي تنظم فيها فعالية
«الـبـيـنــالــي» ،وال ــذي سيقام فــي مجمع األفنيوز
بتاريخ  4مــارس  ،2018وهو عبارة عن معرض
فني يقام مــرة كــل عامين ،بمشاركة عــدة أعمال

فنية تـعــرض عـلــى لجنة التحكيم ،مـشـيــرة إلــى
أنه في نهاية كل بينالي تقوم اللجنة المنظمة
باختيار الفائز بجائزة أفضل عمل فني.
وأف ــادت بــأن الجديد في النسخة الثانية من
البينالي هــو فتح بــاب المشاركة لجميع طلبة
الجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي،
ويتخللها ورش فنية للحضور إلتاحة الفرصة
ألكـبــر عــدد مــن الطلبة للتعبير عــن اإلمكانيات
الفنية واالبداعية في مجال الفنون التشكيلية،
وتمكينهم من تبادل الخبرات والتجارب الفنية،
ول ـت ـش ـج ـيــع ال ـم ـشــارك ـيــن وت ـح ـف ـيــزهــم لـتـطــويــر
قدراتهم ،واإلسهام بتأهيل طاقات شبابية مبدعة.

الدبلوماسية األوكرانية تعد من
أعــرق األكاديميات األوروبـيــة في
ه ــذا الـمـجــال ،ولـهــا تــاريــخ طويل
وتعاون مع مختلف المؤسسات
الدبلوماسية.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ب ـحــث مــديــر

«اتحاد فرنسا» يجتمع مع
«ثقافي باريس» اليوم
أعلن االتحاد الوطني لطلبة الكويت
فــرع فرنسا وال ــدول الـمـجــاورة تشكيل
وف ـ ــد م ــن االت ـ ـحـ ــاد ل ـع ـقــد اجـ ـتـ ـم ــاع مــع
المكتب الثقافي في باريس اليوم ،لبحث
المشاكل التي يواجهها الطلبة والعمل
على حلها بالتعاون مع المكتب ،مشيرا
إلى أن االتحاد يعمل جاهدا على تبني
ال ـق ـضــايــا ال ـطــاب ـيــة ووض ـع ـه ــا ضمن
اولوياته.
كـ ـم ــا ش ـ ـ ــدد االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـحــافــي ،عـلــى الـطـلـبــة ب ـض ــرورة عمل
تأمين صحي في بلد االبتعاث عندما
يــواجــه الـطــالــب اعــراضــا صحية خــال
مسيرة دراسته.
يــذكــر أن هـنــاك الكثير مــن القضايا
ال ـطــاب ـيــة مـن ـهــا زيـ ـ ــادة الـمـخـصـصــات
المالية للمبتعثين ،وسحب االعتراف
ل ـعــدد كـثـيــر م ــن ال ـجــام ـعــات الـفــرنـسـيــة
والـتــي تهدد مصير الكثير مــن الطلبة
الدارسين بها ،والمخصصات المالية.

«الطاقة» يبحث التعاون
مع قطاعات العمل
ع ـقــد ال ـم ـع ـهــد ال ـع ــال ــي ل ـل ـطــاقــة لـقــاء
ً
موسعا مع عدد من جهات سوق العمل
بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع
النفطي لتعزيز التعاون والشراكة في
م ـج ــال ال ـت ــدري ــب وب ـح ــث س ـبــل تفعيل
وتـطــويــر الـجـهــود المشتركة لصناعة
كـ ــوادر وطـنـيــة وفـنـيــة مــؤهـلــة ومــدربــة
يمكنها اإلسهام في نهضة البالد ودفع
عجلة التنمية بها ،وذلك في مقر المعهد
بالشويخ.
وأكد مدير المعهد م .أسامة الدعيج
أن الـ ـتـ ـع ــاون وال ـ ـشـ ــراكـ ــة أث ـ ـمـ ــرا عـ ــددا
مـ ــن اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ي ـج ــب الـ ـبـ ـن ــاء عـلـيـهــا
واستثمارها لصناعة وتأهيل المزيد
مــن ال ـك ــوادر ورف ــد س ــوق الـعـمــل باليد
العاملة الوطنية.

5

محليات

الـ ـمـ ـعـ ـه ــد ،ال ـس ـف ـي ــر ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الشارخ ،مع السفير كورزونسكي
إمكان تفعيل اتفاقية التعاون في
ال ـم ـج ــال ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي س ـبــق أن
وقعت بين المعهدين األوكــرانــي
والكويتي.

الموقف التنفيذي له ،مضيفا أن المشعل أبدى
مالحظاته على الـمـشــروع ،وشــدد على ضــرورة
اإلسراع في تنفيذه ،السيما أن «الجهاز» حريص
على تذليل كــل الصعوبات التي تعترض سير
العمل فيه.
وذكر أن المشعل أشاد ،في اختتام جولته التي
جاء ت في إطار الحرص على تفقد المشروعات
ال ـح ـكــوم ـيــة الس ـي ـمــا ال ـت ـن ـمــويــة م ـن ـهــا ،بـجـهــود
الـعــامـلـيــن ب ـهــذا ال ـم ـش ــروع ،مـثـمـنــا ال ـ ــدور ال ــذي
يقومون به بغية انجازه.

ً
«األرصاد» :طقس مستقر اليوم وغدا

القراوي :رياح مثيرة للغبار في بعض المناطق المكشوفة
قــال مــراقــب التنبؤات الجوية
ف ـ ــي اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة ل ـل ـط ـي ــران
المدني عبدالعزيز ال ـقــراوي ،إن
ط ـقــس الـ ـب ــاد ي ـش ـهــد اس ـت ـق ــرارا
ح ــال ـي ــا ل ـت ــأث ــر ال ـ ـبـ ــاد ب ــام ـت ــداد
مرتفع جــوي تسود معه الرياح
الشمالية الغربية وتكون خفيفة
إل ـ ــى م ـع ـت ــدل ــة ث ـ ــم ت ـن ـش ــط عـلــى
فترات مثيرة للغبار على بعض
المناطق المكشوفة.
وأضاف القراوي ،في تصريح
ص ـحــافــي ،لـ ـ «ك ــون ــا» أن الطقس
ن ـ ـهـ ــار ال ـ ـيـ ــوم سـ ـيـ ـك ــون م ـع ـتــدال
وا لــر يــاح شمالية غربية خفيفة
إلى معتدلة السرعة تنشط على
فترات وتـتــراوح ما بين  15و42
كيلومترا في الساعة مع فرصة
للغبار على المناطق المكشوفة
وتكون درجات الحرارة العظمى
المتوقعة ما بين  20و 22درجة
مئوية.
وع ــن الـطـقــس لـيــا ،أف ــاد بأنه
سيكون ب ــاردا والــريــاح شمالية
غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة
تنشط على المناطق الساحلية
تتراوح ما بين  12و 40كيلومترا

في الساعة وتكون درجة الحرارة
الصغرى المتوقعة ما بين  5و7
درجات مئوية.
وح ـ ـ ـ ــول ال ـ ـط ـ ـقـ ــس نـ ـ ـه ـ ــار غـ ــد،
بـيــن ال ـق ــراوي أن ــه يـكــون معتدال
وا لــر يــاح شمالية غربية خفيفة
إلـ ـ ــى م ـع ـت ــدل ــة الـ ـس ــرع ــة تـنـشــط
ع ـل ــى فـ ـت ــرات وت ـ ـتـ ــراوح م ــا بـيــن
 10و 40كـيـلــومـتــرا ف ــي الـســاعــة
وتكون درجات الحرارة العظمى
المتوقعة ما بين  21و 23درجة
م ـئ ــوي ــة والـ ـبـ ـح ــر يـ ـك ــون خـفـيـفــا
إلــى معتدل الموج يعلو أحيانا
وارتفاعه ما بين  2و 6أقدام.
وع ــن الـطـقــس لـيــا ،أش ــار إلــى
أنه يكون باردا والرياح شمالية
غ ــربـ ـي ــة خ ـف ـي ـف ــة إل ـ ـ ــى م ـع ـت ــدل ــة
السرعة وتتراوح ما بين  10و30
ك ـي ـلــوم ـتــرا ف ــي ال ـس ــاع ــة وتـظـهــر
بعض السحب المتفرقة وتكون
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة
ما بين  5و 7درجات مئوية.
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«الداخلية» %106 :معدل زيادة حاالت
تعاطي المخدرات في 2017
جار إلنشاء نظام التبصيم الخارجي للعمالة الوافدة في سفاراتنا
الشمري :العمل ٍ
جرائم القتل
انخفضت
 %18.5ووفيات
حوادث
المركبات
زادت %1

انخفاض معدل
الجنايات
الضارة
بالمصلحة
العامة بنسبة
%75.87

أك ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـ ـ ـ ــإدارة
ال ـعــامــة ل ــأدل ــة الـجـنــائـيــة ال ـل ــواء
الــركــن شهاب الشمري أن اإلدارة
تبذل المزيد من الجهد والعطاء
والعمل لمضاعفة عمليات البحث
والتحري ،وتقديم الخبرة الفنية
وإعـ ــداد الـتـقــاريــر الــازمــة فــي كل
الـقـضــايــا ،وكــذلــك ســرعــة التحرك
وااله ـت ـم ــام وال ــرص ــد والـمـتــابـعــة
وال ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــود األمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي الـ ـمـ ـكـ ـث ــف،
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام أحـ ـ ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـي ــات،
والقدرة على فحص ما يحال اليها
لسرعة مالحقة وضبط المجرمين
والمخالفين للقانون ،وحفظ األمن
واألمان.
وأوضــح الشمري ،في تصريح
ص ـحــافــي أم ـ ــس ،أن اإلح ـصــائ ـيــة
الـ ـسـ ـن ــوي ــة لـ ـع ــام  2017م ـق ــارن ــة
بالمدة نفسها من  ،2016تكشف
ان ـخ ـفــاضــا ف ــي م ـع ــدل الـجـنــايــات
الضارة بالمصلحة العامة بنسبة
 78.57في المئة ،وارتفاع الجرائم
الواقعة على النفس بنسبة 48.14
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وان ـخ ـف ــاض الــواق ـعــة
على المال بنسبة  11.5في المئة،
الفتا إلــى أن ذلــك مؤشر إيجابي
ي ـ ــدل ع ـل ــى الـ ـجـ ـه ــود ال ـم ـضــاع ـفــة
التي بذلتها وزارة الداخلية للحد
م ــن ان ـت ـش ــار الـ ـج ــرائ ــم بـمـخـتـلــف
مسمياتها وتصنيفاتها.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى ان ـخ ـف ــاض نـسـبــة
ج ــرائ ــم ال ـج ـنــح ،حـســب مسميات
الجرائم ،بين الربع األول من عام
 2016والربع األول من عام ،2017
وكــذلــك ان ـخ ـفــاض جــرائــم الجنح

شهاب الشمري

الضارة بالمصلحة العامة بنسبة
 48في المئة.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر أن وفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ح ـ ـ ـ ــوادث
الـمــركـبــات بـلـغــت  424حــالــة عــام
 ،2016ف ـ ــي حـ ـي ــن ب ـل ـغ ــت ا لـ ـع ــام
الماضي  428حالة ،بمعدل زيادة
 1في المئة ،وبلغت حاالت تعاطي
المخدرات في عام  "33" 2016حالة،
وفــي عــام  2017بلغت " "68حالة،
بمعدل زيــادة  106في المئة ،كما
انخفضت م ـعــدالت جــرائــم القتل
عام  2017بمعدل  18.5في المئة.
وأو ضـ ـ ــح أن عـ ــام  2017شهد
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات ،إذ تــم
تدشين نظام التراسل اإللكتروني
ا لـ ـحـ ـك ــو م ــي فـ ــي اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
ل ـ ــأدل ـ ــة الـ ـجـ ـن ــائـ ـي ــة اب ـ ـ ـتـ ـ ــداء مــن
 ،2017/1/1وذلك لخدمة المواطنين
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ف ــي ط ـل ـبــات اصـ ــدار
الصحيفة الجنائية وحسن السير

وال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ل ـل ـت ـع ـي ـيــن ال ــوظ ـي ـف ــي
لجميع هيئات ومؤسسات الدولة،
ويهدف ذلك إلى سرعة اإلنجاز في
المعامالت.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ــى إدراج ا ل ـ ـمـ ــواد
الـ ـمـ ـخ ــدرة ال ـم ـص ـن ـع ــة ال ـج ــدي ــدة
على الـجــداول المعتمدة لتجريم
(الشبو -االسبيس – الكيميكال)
مع تجهيز المختبرات الجنائية
باألجهزة العلمية والتقنية الالزمة
لفحص وإص ــدار التقارير الفنية
الـخــاصــة بتلك ال ـمــواد مــع توفير
الكادر الفني والبشري.
وحــول المشاريع المستقبلية
ل ــأدل ــة ال ـج ـنــائ ـيــة ،أكـ ــد أنـ ــه جــار
الـعـمــل عـلــى مـيـكـنــة عـمــل اإلدارة
العامة لألدلة الجنائية لتحويل
إج ـ ـ ـ ــراءات ال ـع ـمــل ال ـح ــال ــي ،وهــو
الـ ـ ـ ــورقـ ـ ـ ــي ،إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ـظـ ــام اآللـ ـ ـ ــي،
ً
وذل ــك حـفــاظــا عـلــى ســريــة العمل
وال ـم ـع ـل ــوم ــات وس ــرع ــة اإلن ـج ــاز
ومتابعة القضايا وجودة التقارير
الفنية ،وتطوير نظام البصمات
برفع القدرة االستيعابية وسرعة
البحث الفني.
وأضـ ــاف أن ــه ج ــار الـعـمــل على
انـشــاء نـظــام التبصيم الخارجي
في سفارات الكويت ،وذلك للعمالة
الـ ــوافـ ــدة ،واس ـت ـك ـمــال اإلجـ ـ ــراءات
الخاصة بمنح تأشيرات الدخول،
وذل ـ ــك ل ــوض ــع م ـح ـط ــات تـبـصـيــم
خ ــارج ـي ــة آل ـي ــة مــرت ـب ـطــة ب ـقــاعــدة
البيانات الخاصة ،لتوفير الوقت
والجهد الستقدام العمالة الوافدة
من الخارج.

الدوسري« :مكافحة الشغب» صمام
األمان وحفظ االستقرار
اختتام مسابقة مكافحة الشغب « »1لمنتسبي قطاع األمن الخاص

ً
الدوسري متوسطا المشاركين في مسابقة «مكافحة الشغب»
اع ـت ـبــر وك ـي ــل وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،ال ـف ــري ــق مـحـمــود
الــدوســري ،أن منتسبي إدارة مكافحة الشغب صمام
األمن واألمان وحفظ االستقرار في البالد ،منوها إلى
أن الثقة كبيرة بجهودهم وعطائهم في حماية الوطن
والمواطنين والمنشآت الحيوية.
وأوضح الدوسري في كلمة له ،أمس ،خالل اختتام
فعاليات مسابقة "مكافحة الشغب" رقــم  1لمنتسبي
قطاع األمن الخاص بين ضباط وأفراد إدارة مكافحة
الشغب ،أن شعار "الداخلية" يرتكز على العطاء والفداء
في سبيل الواجب ،وأن منتسبي الوزارة يرسخون هذه
المعاني ،من خالل أدائهم للمهام المنوطة بهم.
ونقل الفريق الدوسري تحيات نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية ،الفريق م .الشيخ خالد الجراح،
إلى منتسبي إدارة مكافحة الشغب ،داعيا المتدربين إلى
بذل الجهد والتركيز والتدريب والجاهزية ،لمواجهة
جميع الظروف واالحتماالت.
وطالب المتنافسين بمواصلة التدريب ،ليكونوا على
العهد في الحفاظ على الوطن والمواطنين ،الفتا إلى أن
القيادة العليا بـ"الداخلية" حريصة على توفير جميع
أشكال الدعم المادي والمعنوي والتدريبي ،وتسخير

إدارة الجنسية تستقبل ملفات «الحرس الوطني» :دعم مشروع «تحصين»
ذوي الشهداء لدراسة تجنيسهم وتفعيله بين العسكريين

ذ كـ ـ ـ ـ ـ ــرت اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
ل ـل ـع ــاق ــات واإلع ـ ـ ـ ــام األم ـن ــي
ب ـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة أن لـجـنــة
دراسـ ــة مـلـفــات ذوي الـشـهــداء
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ل ـ ـ ــم ي ـ ـح ـ ـص ـ ـلـ ــوا ع ـل ــى
ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة أعـلـنــت
اس ـت ـق ـب ــال ال ـط ـل ـب ــات اع ـت ـب ــارا
مــن األح ــد المقبل مــن الساعة
الثالثة عصرا وحتى السادسة
مساء ،ولمدة أسبوعين ،وذلك
في مقر إدارة الجنسية بمنطقة
الـضـجـيــج (ق ـســم االس ـت ـق ـبــال)
ود ع ــت المتقدمين بطلباتهم

الى إحضار جميع المستندات
الخاصة بهم.
و أ ع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت ا إل د ا ر ة أ ن
هـ ـ ــذا اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ي ــأت ــي تـفـعـيــا
لـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس
مجلس الوزراء وزير الداخلية
الفريق.م الشيخ خالد الجراح
ب ـشــأن تشكيل لـجـنــة لــدراســة
م ـل ـفــات ذوي ال ـش ـه ــداء الــذيــن
ل ــم ي ـح ـص ـلــوا ع ـلــى الـجـنـسـيــة
الكويتية.

افتتاح جزئي على «البدع»
الستكمال الجسر
أعلنت اإلدارة العامة للمرور ،بالتعاون مــع وزارة األشـغــال،
افتتاحا جزئيا من دوار البدع القادم من الدائري الخامس باتجاه
شارع البالجات ،وذلك فجر غد الستكمال أعمال الجسر.
وأه ــاب ــت اإلدارة الـعــامــة لـلـعــاقــات واإلعـ ــام األم ـنــي بقائدي
المركبات مستخدمي الدائري الخامس باتجاه شارع البالجات
إلــى توخي الحيطة والـحــذر ومــراقـبــة حــدود السرعة وعالمات
المرور التحذيرية ،وتهدئة السرعة ،وااللتزام بتعليمات رجال
المرور.

ً
الرفاعي مستقبال فريد عمادي
اسـتـقـبــل وك ـيــل ال ـح ــرس الــوط ـنــي ال ـفــريــق الــركــن
مهندس هاشم الرفاعي في مكتبه بالرئاسة العامة
للحرس الــوطـنــي ،وكـيــل وزارة األوقـ ــاف وال ـشــؤون
اإلسالمية المهندس فريد عمادي ،يرافقه رئيس فريق
التدريب علي العتيبي ،ورئيس قسم المتابعة بمكتب
وكيل وزارة األوقــاف عيد الشمري ،والقائمون على
مشروع "تحصين" في مديرية التوجيه المعنوي،
لـتـكــريـمـهــم عـلــى ج ـهــودهــم الـمـلـمــوســة ف ــي إنـجــاح
المشروع الذي أطلقته وزارة األوقاف لحماية الشباب
الكويتي من الغلو والتطرف وتعزيز الوسطية.
وأشاد الرفاعي بالتعاون بين الجانبين في دعم
مشروع "تحصين" وتفعيله بين منتسبي الحرس
الوطني من خالل المشاركة في إلقاء محاضرات في
مــدارس الحرس الوطني عن الغلو والتطرف ونبذ

local@aljarida●com

العنف ،مؤكدا اهتمام الوثيقة االستراتيجية للحرس
الوطني " 2020األمن أوال" بتعزيز الجانب المعنوي
والروحي للمنتسبين ،لما له من أهمية في تكوين
الشخصية العسكرية.
وأكد الجانبان ضرورة استمرار التعاون المشترك
وتـ ـب ــادل الـ ــزيـ ــارات وتـنـسـيــق ال ـح ـمــات الـتــوعــويــة
المشتركة لتحقيق االستفادة القصوى في حماية
ال ـش ـب ــاب م ــن الـ ــدعـ ــوات ال ـم ـت ـطــرفــة وت ـع ــزي ــز منهج
الوسطية.
كما كــرم الوكيل الرفاعي مدير مديرية التوجيه
المعنوي العقيد الركن عبدالله نــزال ،ورئيس فرع
الصحافة واإلعــام المقدم د .جدعان فاضل ،وركن
أول توعية المقدم رائد محمد نايف ،وركن  2إرشاد
النقيب محمد فتحي ،والمالزم سالم مناحي.

جميع اإلمكانيات ،لتحقيق منظومة أمنية متكاملة.
مــن جــانـبــه ،أع ــرب الــوكـيــل المساعد لـشــؤون األمــن
الخاص باإلنابة ،اللواء شكري النجار ،عن ثقته برجال
مكافحة الشغب ،رافعا أسمى معاني الشكر والعرفان
وال ـت ـقــديــر ل ـل ـق ـيــادة الـعـلـيــا ب ــ"ال ــداخ ـل ـي ــة" ع ـلــى الــدعــم
الالمحدود ،وتنمية روح المنافسة لدى رجال مكافحة
الشغب ،لصقل خبراتهم ،وتطوير مهاراتهم.
وقال إن هذه المسابقة تأتي في إطار استراتيجية
الوزارة ،لرفع كفاءة منتسبي إدارة مكافحة الشغب.
حضر حفل الـخـتــام مساعد الـمــديــر الـعــام ل ــإدارة
ال ـعــامــة لـلـعــاقــات واإلع ـ ــام األم ـن ــي ،الـعـمـيــد توحيد
الكندري ،وعدد من قيادات قطاع األمن الخاص ،حيث
تـنــافـســت ال ـف ــرق فـيـمــا بـيـنـهــا ع ـلــى مـكــافـحــة الـشـغــب
بــاس ـت ـخــدام أحـ ــدث الـتـقـنـيــات واألس ـل ـح ــة الـمـتـطــورة
واألساليب التكتيكية للسيطرة على المشاغبين ،ورفع
مهاراتهم ومعادالت اللياقة البدنية.
وفاز بالمركز األول عام فريق اللواء متقاعد شافي
السالمي ،وفريق الفريق متقاعد عبدالعزيز الكندري،
وحصل على المركز الثاني عام فريق الشهيد حسين
الشيخ.

«أمن المنافذ» :ال تبصيم وال غرامات
للمغادرين خالل مهلة «الداخلية»
القطاع حث مخالفي اإلقامة على االستفادة من القرار
أكد قطاع أمن المنافذ أن األشخاص المخالفين لقانون اإلقامة أو
المتغيبين أو تاركي العمل ويخضعون للقرار الوزاري رقم 2018/ 64
ُيسمح لهم بالمغادرة خالل المهلة المحددة بالقرار من دون تبصيمهم
بصمة إبعاد ،أو مساءلتهم عن غرامة التأخير ،موضحا أن بإمكانهم
العودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.
وحث القطاع ،في بيان صحافي ،أمس ،مخالفي اإلقامة على ضرورة
االسـتـفــادة مــن ال ـقــرار المتضمن منحهم مهلة لـمـغــادرة الـبــاد دون
مساءلتهم عن غرامة التأخير المترتبة عليهم إذا غادروا خالل الفترة
من  2018/ 1/ 29حتى  2018/ 2/ 22من أي منفذ من منافذ البالد.
وأضاف أن هناك حالتين من المخالفين ،األولى أن يكون معه جواز
السفر الخاص به وفيه اإلقامة أو سمة الدخول "التأشيرة" ،وفي هذه
الحالة يقوم بحجز تذكرة المغادرة ،ويحضر إلى المطار مباشرة ومنها
إلى بلده ،بينما الحالة الثانية هي لفاقد الجواز ،الذي عليه مراجعة
اإلدارة العامة لمباحث شؤون اإلقامة لوضع رقم موحد له ،ليتمكن
قطاع أمن المنافذ بإداراته المختلفة ،ومنها إدارة جوازات المطار ،من
السماح له بالمغادرة ،لتوثيقها بجهاز الحاسب اآللي.
وأش ــار إل ــى أن ع ــدد الـمـغــادريــن فــي أول ي ــوم لتطبيق ال ـقــرار كــان
ً
ً
متوسطا  ،ألن هـنــاك تخوفا مــن البعض بــأن يتم تبصيمهم بصمة
إبعاد ،وهذا مفهوم خاطئ ،والصحيح أنه يسمح لهم بالمغادرة دون
أي عراقيل ،وبإمكانهم العودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.
وشدد قطاع أمن المنافذ على أن الذي يغادر البالد طواعية خالل
مهلة القرار المشار إليه بإمكانه العودة مرة أخرى بإجراءات جديدة،
أما من يتم ضبطهم من المخالفين بعد انتهاء المهلة المشار إليها
فسيتم إبعادهم ،ولن يسمح لهم بالعودة.
ومن جانبها ،أهابت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة
ً
سواء
الداخلية بالمخالفين لقانون األجانب سرعة تسوية أوضاعهم،
بالحصول على إقامة بعد دفع الغرامات المقررة بشأنهم ،أو مغادرة
البالد خالل المهلة المحددة بالقرار الوزاري رقم .2018/ 64

سلة أخبار
«اإلعالم» العمانية
ّ
تكرم الخميس

كرمت وزارة اإلعالم العمانية،
مساء أمس األول ،عددا من ّ
رواد
الصحافة العمانية والخليجية،
إضافة الى اإلعالن عن جوائز
اإلجادة اإلعالمية في مجاالت
الصحافة وتدشني عدد من
إصدارات وزارة اإلعالم ،وذلك
بمركز جامعة السلطان قابوس
الثقافي.
وحصل األمني العام للملتقى
االعالمي العربي ،ماضي
الخميس ،على درع التكريم ،وذلك
تكريما لجهوده اإلعالمية على
مستوى الخليج والوطن العربي.
ودشن خالل الحفل عدد من
إصدارات وزارة اإلعالم ،إضافة
الى عرض فيلم تسجيلي عن
مبادرة منصة "مكارم" التي
أسست بالشراكة بني الخميس
ورجل األعمال عبدالله الشاهني.

«األمان األسري» برنامج
إذاعي لـ «التوثيقات الشرعية»
في إطار الدور التوعوي
واملجتمعي لوزارة العدل
واهتمامها باألسرة وكافة
أطرافها وضمن رؤى التعاون
البناء بينها وبني وزارة اإلعالم،
تقدم إدارة التوثيقات الشرعية
في وزارة العدل برنامجًا إذاعيًا
بعنوان "األمان األسري" ُيذاع
عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في
إذاعة الكويتُ .
ويذاع البرنامج
الساعة الثانية عشرة والنصف
ظهر السبت من كل ُأسبوع ،كما
يشارك في حلقاته نخبة من
موثقي إدارة التوثيقات الشرعية
في مختلف التخصصات سواء
الزواج أو الطالق أو الوصية أو
الوقف أو غيرها من التخصصات
ذات الصلة.

«الدعوة اإللكترونية»312 :
مهتديًا أشهروا إسالمهم
أعلن املدير العام للجنة التعريف
باإلسالم فريد العوضي ان
 312مهتديا ومهتدية أشهروا
إسالمهم من  49دولة منهم
 235رجال و 77سيدة من خالل
الدعوة اإللكترونية في مشروع
حوار اإليمان للتعريف باإلسالم
باللغات في عام .2017
وأفاد العوضي ،في تصريح
صحافي ،بأن أعلى الدول إلشهار
اإلسالم كانت الفلبني ،حيث أشهر
 57فلبينيا إسالمهم ،ثم  5دول
إفريقية هي على الترتيب أوغندا
 38ثم بتسوانا  33وغانا  20ثم
الكاميرون  18وزامبيا  16مهتديا.
ومن حيث اللغات ،أوضح أن اللغة
اإلنكليزية حصدت  262مهتديا،
ثم اإلسبانية  26ثم التجالوج 23
مهتديا واللذين بدأ العمل بهما
ُفي بداية مارس املاضي ،وأخير
أضيفت اللغة الصينية في شهر
ديسمبر املاضي.

ضبط طنين من المالبس المقلدة
في «الشحن الجوي»

جانب من البضائع المضبوطة
تمكن رجال مكتب البحث والتحري الجمركي ،بالتعاون مع جمارك
الشحن الجوي من ضبط نحو طنين مالبس مقلدة قادمة من تركيا
إلى شركة محلية.
وفي التفاصيل ،قال مساعد رئيس مكتب البحث والتحري ،خالد
ِ
الرميح ،إن معلومات وردت لرئيس مكتب البحث والتحري بأن هناك
بضاعة مالبس مقلدة ستصل إلى البالد عبر الشحن الجوي ،وقام
مسؤول نوبات التحري الجمركية بالشحن الجوي بتشكيل فريق عمل
إلجراء التحريات بشأنها ومتابعة حركتها حتى وصولها إلى البالد.
وق ــام رج ــال جـمــارك الشحن الـجــوي لحظة وصــولـهــا بإخضاعها
للتفتيش الدقيق ،حتى عثر بداخلها على كمية كبيرة من المالبس
ً
المقلدة لكافة الماركات العالمية تقدر بنحو طنين تقريبا ،وارد من
تركيا إلحدى الشركات المحلية ،وتم ضبط البضاعة وإحالتها الى
الجهة المختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة.
وأكدت اإلدارة العامة للجمارك أنها السد المنيع أمام كل من يحاول
تهريب أي من الممنوعات إلى داخل البالد بكل المنافذ الجمركية ،الفتة
إلى أن لديها كوادر وطنية موزعة في كافة المنافذ الجمركية قادرة
على أداء مهامها بأفضل صورة للتصدي لهؤالء المهربين.

ةديرجلا
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تبعات تقسيم اليمن!
د .حسن عبدالله جوهر
hasanjohar@hotmail.com
التحوالت الميدانية األخيرة في اليمن ،وخصوصا في الجنوب،
ونتائجها السياسية المرتقبة ،ال تنذر بمرحلة جديدة وخطيرة على
اليمن وحــده فقط ،بل على عموم المنطقة العربية بما فيها إقليم
ً
ً
الخليج ،وما يدل على ذلك حالة الصمت الغريبة سياسيا وإعالميا
على هذا الحد المهم .فقد سيطر ما يعرف بالمجلس االنتقالي على
عاصمة الجنوب عدن ،وبشكل سريع وحاسم ،وبات يحكم قبضته
على الـمــواقــع العسكرية واالستراتيجية والـمــؤسـســات الرسمية،
ويمثل هذا المجلس تيار االنفصال وإعالن دولة الجنوب المدعوم
ً
شعبيا بشكل واسع .انفصال الجنوب عن اليمن يحمل دالالت منها
حالة غضب اليمنيين على العالم والعرب وتحميلهم مسؤولية دمار
بلدهم ،واحتمال اتخاذ "المتمردين" الجدد مواقف جديدة وتحالفات
قد تخلط الكثير من األوراق وتحول المشهد السياسي واألمني إلى
ساحة معقدة أكثر.
نـجــاح االنفصاليين فــي الـجـنــوب واسـتـمــرار هيمنة الحوثيين
ً
في الشمال يعكس أيضا هشاشة وضعف حكومة الرئيس عبدربه
ً
منصور هــادي ،وأن الرهان عليه كشرعية يمنية كــان خاسرا منذ
اليوم األول ،فمن أجل بقائه تدمر اليمن وتشرد شعبه وبات يقارع
كل ألوان الويل والمرض والموت.
الشأن اليمني بالتأكيد يقرره اليمنيون أنفسهم وبإرادتهم ،ولكن
ً
سياق األحداث وتطورها ،خصوصا تقسيم اليمن المرفوض إقليميا
ً
ً
ودوليا ،قد يكون بداية السيناريو الموجه أميركيا لتفتيت المنطقة،
ال سيما بعد سلسلة من االنتكاسات السياسية في مشروع تقسيم
سورية ،ثم فشل محاولة إعــان استقالل الدولة الكردية في شمال
العراق ،فجاء الدور على كل من اليمن وليبيا.
وإذا نجح التقسيم في اليمن فال شك أن هذه التجربة ستنتقل إلى
ليبيا مباشرة ،وعندها قد يبدأ العد التنازلي المتداد هذا السيناريو
إلــى الــدائــرة الخليجية ،فمراكز الــدراســات األميركية وحتى لجان
الكونغرس األميركي إلى جانب األطــروحــات اإلسرائيلية تتضمن
عــدة خرائط جغرافية لتقسيم الخليج والجزيرة العربية ،وأجــواء
الخالف المستمر في المنطقة وارتدادات األحداث الدامية في عموم
ً
المنطقة العربية وما نتج عنها من تمزق أوصالها داخليا ،وتراجع
األهمية االستراتيجية لمنطقة الخليج بسبب فقدان بريق النفط،
عوامل مشجعة على المزيد من المجازفة الدولية في هــذا الشأن،
ً
خصوصا في ظل التصعيد السياسي بين الغرب والشرق وتحديدا
بين واشنطن وموسكو ،والتمرد األوروبي على القطبين العالميين.
الخليج اليوم في أضعف حاالت التناغم الدبلوماسي والتجانس
في الرؤى السياسية واالتفاق على المصلحة المشتركة ،والتحدي
اليمني قد يعتبر من أصعب االختبارات التي تشهدها دول المنطقة،
وفي حالة إغفال هذا الملف ومضامينه الخطيرة ،فقد تمتد الخالفات
اليمنية الداخلية والجديدة منها بالذات إلى العمق الخليجي نفسه،
وتعميق األزمة الخليجية من الداخل!

د .مناور بيان الراجحي

حرية الرأي إلى أين؟

أرجوحة :نحن نريد وهي تريد!
ً
ً
ً
دائما نتغنى بحبها ،ونعلن مرارا وتكرارا
ً
أن كل ما نفعله هو من أجل عينيها ،وعشقا
لـكــل ج ــزء فـيـهــا؛ لـكــن الـحـقـيـقــة ف ــي كـثـيــر من
األح ـي ــان هــي عـكــس مــا نـقــول ونـعـلــن ،ونجد
الـكـثـيــر يـفـعـلــون مــا يــريــدون ويـشـتـهــون مما
ي ـح ـقــق م ـصــال ـح ـهــم ،راف ـع ـي ــن ش ـ ـعـ ــارات "م ــن
ً
أجلها ،في حبها ،تنفيذا إلرادتها ،في عشقها"
وغيرها من الشعارات الرنانة التي ال تتعدى
الـحـنــاجــر ،وت ـمــأ الـجـيــوب وتـنـعــش أرص ــدة
البنوك ،وتجعل التدرج في المناصب العليا
ً
أمرا سهل المنال.
ً
والسؤال اآلن هو :هل حقا نحبها ،ونفعل ما
نفعله من أجل عينيها ،وفي عشقها ،أم أن األمر
ً
ال يزيد على كونه نوعا من أنــواع المتاجرة
والنصب التي انتشرت في هذه األيام؟ ولكيال
أزيــدك حيرة سيدي القارئ فالمحبوبة التي
أتـكـلــم عـنـهــا ه ــي ال ـكــويــت ،بـتــرابـهــا وحـبــات
ً
رم ــال ـه ــا ،وب ـك ــل ذرة ع ـلــى أرضـ ـه ــا ،بـحـلــوهــا
ومرها ،هي كما هي ال نزيد عليها وال ننقص،
ألن الحب ال يتعلق بالزيادة والنقصان ،بقدر
ما يتعلق بما وقــر في القلب وصدقه العمل
الـ ـص ــادق وال ـم ـخ ـلــص م ــن أجـ ــل هـ ــذه األرض
الطيبة وشعبها العظيم.
قد يرى البعض أن الوطن جماد ال نبض فيه
وال حياة؛ لكنهم ال يدركون كيف يعيش فينا
هــذا الــوطــن ،وكيف يحمل ويحفظ ذكرياتنا
وأيــام ـنــا وأعـمــالـنــا الجميلة والـجـلـيـلــة على

أ .د .فيصل الشريفي

ً
أرضــه ،فالوطن ليس جمادا يا ســادة ،الوطن
هو الكائن الحي الذي يحملنا بداخله ونحفظه
قلوبنا.
في
ٌ
نـقـطــة مهمة أخ ــرى أن الـبـعــض قــد ال يــرى
ً
تعارضا بين مصلحته الشخصية ومصلحة
الـ ــوطـ ــن ،وأنـ ـ ــه ال ع ـي ــب ف ــي أن ي ـت ــم تـحـقـيــق
المصالح الشخصية وفي الوقت ذاته المصالح
العليا للوطن ،وهــو كــام مــن حيث المبدأ ال
ً
اعتراض عليه؛ لكن الشيطان يكمن دائما في
التفاصيل ،فمن ال ــذي يـحــدد مــا ال ــذي يريده
الــوطــن ،وم ــن ال ــذي يـحــدد مـفـهــوم المصلحة
للوطن ،ومن الذي يحدد مدى تحقق المصلحة
ومدى فائدتها للوطن ،فالكالم المعسول مؤثر
ً
جــدا في البداية يا ســادة وكله يحمل الفتات
مــن أجــل الكويت وفــي حبها؛ لكن فــي الكثير
من األحيان واألمور -إال من رحم ربي– تكون
المصالح الشخصية الضيقة وقصيرة األجل
وذات الـنـفــع األن ــان ــي الـشـخـصــي هــي الـهــدف
الحقيقي والدافع األساسي من أجل العمل.
إن ـه ــا أك ـب ــر عـمـلـيــات ال ـن ـصــب واالح ـت ـيــال
وال ـت ــزوي ــر ال ـتــي ت ـتــم عـلــى أرض ـن ــا ي ــا س ــادة،
النصب واالحتيال باسم الوطن ،واالستيالء
على أموال الفقراء ومختلف المواطنين باسم
حــب الكويت ،ومــا تــريــده الكويت ،ومصلحة
الكويت والحبل على الجرار ،والكويت منهم
ب ــراء ،فــا هــذا مــا تــريــده الـكــويــت ،وال هــذا ما
تستحقه الكويت من هؤالء المنتفعين الذين

ـال ونفيس،
أعطتهم وتعطيهم بالدهم كل غـ ٍ
وه ــم يبيعونها فــي أس ــواق الـنـخــاســة بثمن
بخس ورخيص.
فاتقوا الله في أوطانكم ،واحفظوا أرضكم،
وكفاكم تجارة الـبــوار باسم الوطن ومحبته
وتحقيق تطلعات شعبه وإرادته ،فالوطن قد
ّ
شبع من هذا الهراء ،والشعب مل من الشعارات
الرنانة التي تمأل جيوب المنتفعين ،وتزيد
األعباء والمسؤوليات على عاتق المواطنين،
فمتى ُيسأل هؤالء األفاقون عن جرائمهم في
حــق الــوطــن ،وعــن تجارتهم الباطلة بأحالم
البسطاء والحالمين؟ ومتى تتوقف مسلسالت
التزلف باسم حب الوطن ،ليظهر على السطح
المخلصون والعاملون من أجل رفعة الكويت
وأهلها؟
بـمـنــاسـبــة بـ ــدء االح ـت ـف ــاالت ف ــي أع ـيــادهــا
الــوطـنـيــة ورئــاسـتـهــا لمجلس األم ــن سطرنا
مــا سبق ،ونختم ،اللهم وفقنا الــى مــا تحبه
وترضاه ،ويسر لنا أمورنا ،واحفظ كويتنا من
شر األشرار ،وعافنا واعف عنا ،وسلم أميرنا
وولي عهده وحكومتنا الرشيدة وشعبنا األبي
من كل سوء .آمين.
أرجوحة "تويترية":
غرد الغالي صديق النضال نواف عبيسان
ورددت عليه بهذا البيت:
يا كثر ما أخذنا من الدنيا تجاريب
ال شــك ربــع ال ــاش مــا تنظر حــذانــا.

القناعة كنز
محمد العويصي
التقيت مصادفة بضابط حــراســة أمــن منشآت فــي فــرع للبنشر
والكهرباء في إحدى الجمعيات التعاونية ،ودار حديث بيني وبينه،
ً
ً
وعلمت منه أنــه يتقاضى راتـبــا شـهــريــا مـقــداره  110دنــانـيــر وأنــه
ً
"مبسوط" جــدا ،والراتب يكفيه ويزيد ،سألته كيف؟ قال أسكن في
منطقة الجليب مع خمسة أفراد ننام في غرفة ويدفع كل واحد منا
 18دينارا فقط و 20دينارا تكلفة األكل في الشهر ،وأبعث لوالدتي
فــي مصر كــل شهر ألفي جنيه ،أي مــا يـعــادل ( 35ديـنــارا كويتيا)،
والمواصالت على صاحب الشركة التي أعمل فيها.
أهم شيء الصحة والعافية ،ما فائدة المال إذا لم تكن عندك صحة؟
وما فائدة المال إذا كان فيك أمراض مستعصية؟ والمال إذا لم يسعد
صاحبه وينفقه في مكانه الصحيح ما فائدته؟ اإلنسان يجب أن
ً
يكون راضيا بقسمة الله ،يقول عليه الصالة والسالم" :انظروا إلى
من هو أسفل منكم وال تنظروا إلى من هو أعلى منكم فتزدروا نعمة
ً
ً
الله عليكم" .نادرا ما نجد في هذا الزمن زمن الدرهم والدينار إنسانا
ً
قنوعا مع أن راتبه قليل لكنه سعيد ومرتاح البال ،ال ينظر إلى ما
عند غيره ،أتعجب من آباء يصرفون المال على أوالدهم الموظفين
في الحكومة ،ألن رواتبهم أنفقوها على الكماليات والمظاهر الزائفة.
وإلــى هــؤالء اآلبــاء أقــول :علموا أوالدكــم القناعة وعــدم اإلســراف
والتبذير فــي كــل شــيء ،وعلموهم أن الـقــرش األبـيــض ينفع لليوم
األســود ،ولنا عبرة وعظة في الغزو العراقي عندما أصبح الغني
ً
فقيرا بين ليلة وضحاها ،فهل من مدكر؟
* آخر المقال:
ً
قالوا قديما إن من الشعر لحكمة:
ً
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــة ال ت ـ ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدال
فـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم وف ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا راحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدن
انـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ــر لـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ــأك ـ ـم ـ ـل ـ ـه ـ ــا
ه ـ ـ ـ ـ ــل راح م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا ب ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــر ا لـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن وا ل ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ــن

األلم صديقي
دانة الراشد
كيف تكون لدينا مناعة ضد هذا العالم المتوحش وخيبات األمل
المتكررة التي قد تأتينا من أحب الناس إلينا؟ كيف نحمي القلوب
ّ
الغضة الطرية من التيبس والتبلد ،والنزيف تحت سطوة سكاكين
األلم؟ هل العزلة وتجنب الخوض في الحياة ٌ
خير لنا؟ أم هل في األلم
دروس وحكمة دفينة ال يلتفت إليها سوى أولي األلباب؟
األلم هو رفيقنا في هذه الحياة الموحشة ،هو التربة الخصبة التي
ً
تغذي جذورنا ،فيغدو نبتنا أكثر ً
بهاء وازهارا ،هو المطرقة الساخنة
التيٌ تصقل الشخصية ،فتعيد تشكيل جوانبها المنقوصة ،فاأللم
ضيف ثقيل يأتينا على حين غفلة ،هو كثير التدخل واالنتقاد ،لكن
ّ
ذاك الكهل المشؤوم يمتلك الكثير من الحكمة والمعرفة التي قلما
يصغي إليها أحد ،فالحقيقة ال تروق آلذان البشر.
صادق األلم ،واستمع إلى همسه ،فهو سيصل بك إلى صميمك ال
محالة ،وبإمكانه أن يعالج جذر المشكلة إن سمحت له بذلك ،ال تترك
آالمك تمر مرور الكرام دون تفحصها ،فتتكرر المعاناة من جديد.
مصدر الكثير من آالمنا هو توقعاتنا من اآلخرين والحياة ،فال
يعقل أن تسير جميع ظروف الحياة وأمزجة األشخاص كما نريد
ً
ووفقا لصورتنا المثالية لما يجب أن تكون عليه األمور ،وال بد من
تفهم الطرف اآلخر ومعرفة وجهة نظره كي نحافظ على الود واالتزان
داو جروحك بنفسك فهذه عتبة النضج،
في العالقات اإلنسانيةِ .
وتذكر قوة التجدد الكامنة في شمس الغد.
"كن كالماء يا صديقي" حكمة "بروس لي" الشهيرة تحثنا على
المرونة ،واخلع عنك رداء المقاومة واسمح لألشياء أن تنمو وتسير
بطريقتها الطبيعية ،وأعط األشخاص فسحة أن يكونوا أنفسهم،
ً
ً
سيزيح ذلك عنك وعن أحبابك هما كبيرا وستجري حياتك بسالسة
وسالم ،بل قد تفوق األحداث أفق توقعاتك البشرية الضيقة ،فيصبح
ً
الواقع أكثر جماال عندما نسمح له– ببساطة -أن يكون.
كـيــف نفتح قـلــوبـنــا عـلــى مـصــراعـيـهــا مــن جــديــد -مــا بـعــد األل ــم-
متجردين بذلك من الخوف؟ تلك هي الشجاعة الحقيقية.
"ال يمكن لشجرة -كما قيل -أن تعلو إلى السماء ما لم تنزل جذورها
لتصل الجحيم" (كارل يونغ).

زعزوع العنزي

غريب في وطني
لألسف يحس المواطن الكويتي في وطنه بأنه غريب ،والدليل
أن ــه ُي ـم ـنــع م ــن ال ـس ـفــر ع ـلــى ف ــات ــورة شــركــة ات ـص ــاالت أو غــرامــة
ً
بعشرين د ي ـنــارا  ،مــع أن لدينا  154أ لــف مخالف لــإ قــا مــة ،فأين
الدولة من تجارة اإلقامات؟ والوطن في حاجة ماسة لرجال دولة
في السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وأذكر في مجلس 1963
سأل وزيرّ أحد النواب :أنت معنا أم ضدنا؟ فقال له النائب ُ :إذا
جلست أمثل نفسي ،لكنني إذا وقفت في القاعة فإنني أمثل األمة.
طـنــا،
فــا يـبـنــي نــائــب أو وزي ــر يـعـمــل (بــالــريـمــوت كـنـتــرول) و
وبسبب هــذه النوعية أصبح المواطن يعيش فــي و ضــع َت ْغ ُ
لب
فـيــه الطبقية وا لـعـنـصــر يــة ،ومــن ا لـمــوا طـنـيــن مــن يـقــول "مــوا طــن
من الدائرة الثانية يعادل ثالثة مواطنين في الدائرتين الرابعة
والخامسة حسب عدد الناخبين في تلك الدوائر".
ومن أسباب سقوط االتحاد السوفياتي وزير الخدمة المدنية
الذي اشترته المخابرات األميركية ،والذي بعد سنوات سأله ضابط
ً
المخابرات الروسي الذي كان يراقبه "أنا كنت مسؤوال عن مراقبتك
ً
لم أجد لك عالقة مع المخابرات األميركية ،وال تواصال ،وال مراسلة،
فماذا عملت لها؟ قال :كنت ّ
أعين كل خريج في غير تخصصه وفي
غير مجاله ،وأشجع على ترقية األغبياء إ لــى األ عـلــى ،مع دعاية
إعالمية لهم ،وأحول دون صعود الكفاء ات باختراع نقص الشروط،
فأصيب االتحاد السوفياتي باإلفالس الفكري وسقط! عندما يوكل
ًّ
ً
وحتميا" .ونحن لسنا
األمر إلى غير أهله يكون االنهيار وشيكا
االتحاد السوفياتي بل دولة صغيرة تعيش في محيط ملتهب.

وفي هذا المقام تحضرني قصيدة لي طويلة:
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي وأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرب
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو غ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــب
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍّـي مـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــب
ـص ل ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــب
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي يـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرق ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
أطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب
وأرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــب
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــروم ي ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــرر بـ ـ ــال ـ ـ ـن ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــب
ً
فالوطن بحاجة ماسة لمصالحة وطنية ال تستثني أحدا لإلصالح
ا لـشــا مــل ،مصالحة سياسية واجتماعية يتم بعدها إ لـغــاء القوانين
المسببة لتلك المشاكل ُمع إلغاء نظرية (الحلول الصفرية) التي لم تستفد
ً
منها الدول العربية منذ ستين عاما ،فالسياسة الخارجية تعتمد على
فن الممكن ،والسياسة الداخلية تعتمد على العدل والمساواة ،والحكومة
العتيدة تبنت الحلول الصفرية الخاطئة واختارت التحالف مع التجار
ضد بقية المواطنين ،والدليل ما ذكرته في مقالي حول عدد مخالفي
قانون اإلقامة.
قال الحسن البصري ،رحمه الله" :إخواننا أحب إلينا من أهلينا ألن
إخواننا يذكروننا باآلخرة وأهلونا يذكروننا بالدنيا".

مايكل دوغرتي*

لماذا ما زلنا في سورية؟
مــع اسـتـمــرار جهودنا الحربية فــي سورية
ّ
ك ــأن إدارة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بـقـيــادة تــرامــب
تدعو الكارثة الى ديارنا ،فقد رفض الكونغرس
األم ـيــركــي الـسـمــاح بـقـيــام تــدخـ ٍـل عـسـكــري في
قوات خاصة
سورية عام  ،2013ومع ذلك أرسلنا ً ٍ
بتدخل
إلــى هـنــاك ،وسـمــح الـكــونـغــرس الحـقــا
ٍ
أصغر ضد "داعش"ّ ،
وتم دحر التنظيم اإلرهابي
بعدما ّ
غير ترامب قواعد التدخل ،وتبنى األخير
نجاح العملية المنقطع النظير ،وألحقت قوات
األس ــد الـمــدعــومــة مــن روس ـيــا هــزيـمــة بمعظم
قوات المعارضة.
واآلن وق ــد انـتـهــت العملية بــأســرهــا يمكن
ً
لـقــواتـنــا أن ت ـعــود ال ــى دي ــاره ــا ،خ ـصــوصــا أن
ـات
الـشـعــب ال يـسـمــح لممثليه ب ــإط ــاق عـمـلـيـ ٍ
عـسـكــريــة ج ــدي ــدة ،ف ـخــال األس ـب ــوع الـمــاضــي،
وف ــي خ ـطــاب أل ـق ــاه أمـ ــام مـعـهــد ه ــوف ــر ،كشف
وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي ري ـكــس تيلرسون
عن سياسة أميركا الجديدة في الحرب األهلية
السورية ،ويبدو أننا سنبقى هناك وسنحاول
إنجاز كل ما فشلنا في تحقيقه في السنوات
السابقة ،وسنتخلص من "داعــش" و"القاعدة"
ً
مـعــا ،ثــم سنحل الـنــزاع بين األســد وخصومه،
وسنخفف مــن الـنـفــوذ اإلي ــران ــي فــي المنطقة،
ً
ونـجـعــل ال ـبــاد أك ـثــر أم ــان ــا ل ـعــودة الــاجـئـيــن،
وسنتأكد من عدم وجود أسلحة للدمار الشامل
في المنطقة.
وسنقوم بذلك مــن دون الحاجة الــى مــوارد
كبيرة ،نعم سنتخلص من مشكلة سورية هذه

٧

إضافات

ً
رغم أن حلفاءنا في المنطقة أكثر انقساما من
وقت مضى ،فقبل سنوات رفض الكونغرس
أي ٍ
األميركي والبرلمان البريطاني تأييد توافق
الـنـخـبــة عـلــى تـغـيـيــر ال ـن ـظــام ف ــي س ــوري ــة ،وال
شـ ّـك أن تدخل روسـيــا لدعم األســد كــان لــه قوة
إقناع خاصة في هذا االتجاه ،وهكذا تم إدراك
ّ
ّ
متفرعين من
أن "المتمردين المعتدلين" كانوا
"القاعدة".
ّ
ومع هذا كله يخبرنا تيلرسون أن السياسة
ّ
تحتم االنخراط في التخطيط لمرحلة
األميركية
"سورية ما بعد األســد" ،وأشــار تيلرسون إلى
ّ
أن "الجهود األميركية السابقة لوقف الحرب
ّ
في سورية قد باءت بالفشل" ،لعل السبب األول
ّ
وراء ّ ذلك هو أن هذه الجهود لم تكن قانونية،
ّ
أي أنها لم تحصد شرعية الشعب ،ال بل تمت
ّ
دعم من الشعب األميركي.
من
دون أي ٍ
ً
طبعا استغل الرسميون اإلذن الذين حصلوا
عليه في عام  2001الستخدام القوة العسكرية
ّ
ّ
إذن
ضـ ــد الـ ـق ــاع ــدة ،وحـ ـ ـ ــوروا هـ ــذا اإلذن إلـ ــى ٍ
سورية،
بالقضاء على عدو القاعدة األساسي في
ّ
ً
معارضا ّ
بشدة للتدخل،
ولكن الرأي ّالعام كان
ً
حربا أصغر
المتحدة
الواليات
وبالتالي شنًت
ّ
وأك ـثــر ســريــة مـ ّـمــا كــانــت تــريــد ،وغـ ــذت أحــام
التدخل األميركي المحتمل الـحــرب السورية،
فبالغ المعارضون فــي ّ
تخيل فــرص نجاحهم
الميداني.
وكانت النتيجة مساهمة أميركا في "كارثةٍ
إنسانية" فظيعة ،فوفق كلمات تيلرسون نفسه

"توفي نصف مليون سوري ،وثمة  5.4ماليين
الجئ سوري ،و 6.1ماليين نازح سوري ،وكانت
نتيجة التناحر بين النظام والمعارضة تدمير
بشكل رهـيــب" .هــذا من
معظم الـمــدن السورية
ٍ
دون ذكــر االع ـت ــداءات فــي أوروب ــا الناجمة عن
ّ
تدفق الالجئين ،وزعزعة استقرار اتفاق شنغن
األوروبـ ــي ،بــاإلضــافــة الــى البريكست وضعف
أبرز الحزبين السياسيين في فرنسا ،والمشاكل
ّ
تتخبط بها أنجيال ميركل بسبب قراراتها
التي
الالجئين.
بشأن
ً
ولكن هــذه المعطيات كــافــة مــا كانت كافية
األميركيين،
للتخفيف مــن آ م ــال السياسيين
ّ
ً
وبــاتــت ال ـحــرب ال ـيــوم أكـثــر تـعـقـيــدا مــع تــدخــل
تركيا فــي ســوريــة للهجوم على األك ــراد الذين
كانوا رأس الحربة في الحرب األميركية على
"داعـ ــش" ،والــذيــن ال يـثـقــون بــأمـيــركــا ولديهم
سبب وجيه لــذلــك ،ألن هــؤالء األك ــراد ساعدوا
ّ
األميركيين في التخلص من "داعش" في العراق
ورموا بهم خارج كركوك ،وها هم األكراد اليوم
يواجهون األهوال.
هــل سيثق بنا أي حليف فــي المنطقة بعد
ذلك؟ لماذا ما زلنا في سورية من دون ّ
أي دعم
شعبي أو مــوافـقــة عـلــى ه ــذا الـبـقــاء؟ إل ــى متى
تـسـتـطـيــع ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة تـلـبـيــة مـطــالــب
األطراف المختلفة في سورية من دون المخاطرة
ـزاع مميت مع القوات الروسية
بالدخول في نـ ٍ
ً
هناك؟ وما الذي نقوم به هناك أساسا؟!
* «ذي ناشيونال ريفيو»

faisal.alsharifi@hotmail.com

ما أفهمه أن العالم تحرر من القيود المفروضة على الحريات ،وأنه
يشجع مواطنيه على المشاركة في صنع القرار ،وأحيانا الشعوب
تتبنى مواقف مخالفة لما تراه حكوماتها ،فالرئيس دونالد ترامب
رئيس أكبر دولة في العالم ومع ذلك رفضت له الكثير من القرارات
وأجبر على التراجع في بعض مواقفه.
كثيرة هــي التعريفات التي أطلقها العلماء حــول معنى
كلمة حرية ولكنهم أجمعوا على أن الفرد حر بتصرفاته وحر
في اختياراته في إطار قبوله بالعرف االجتماعي واألخالقي
بحيث أال تتجاوز الحرية الفردية اإلساء ة إلى معتقدات وقيم
المجتمع ،وال كرامة وخصوصيات األفــراد ،كما أنهم أكدوا
على أن حرية النقد والبحث العلمي حق أصيل.
منذ إقرار قانون المرئي والمسموع وما تبعه من تعديالت
شملت فضاء اإلعالم اإللكتروني ومؤشر الحريات بالكويت
فــي تــراجــع ليصبح التعبير عــن ال ــرأي فــي بـعــض األحـيــان
جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن ،وهذا ما حصل لبعض
المغردين وأصحاب الرأي ،وإن بقي الوضع دون تعديل على
القانون الحالي فستصارع حرية التعبير المطرقة والسندان.
لقد أسعدني خبر تقديم النائب أحمد نبيل الفضل وبعض
زمالئه النواب (خالد الشطي ،الدكتور عودة الرويعي ،الدكتور
خليل أ بــل ،يوسف الفضالة) تبني ا قـتــراح بقانون بإضافة
فقرة إلى المادة الرابعة مكرر على القانون رقم  ٣١لسنة ١٩٧٠
ً
"ال تعتبر اآلراء واألقــوال من األعمال العدائية" تماشيا مع
ما كفله الدستور الكويتي من حرية التعبير وإبداء الرأي.
ما يطرحه السادة النواب من تعديل على تلك المادة في
غاية األهمية ،وذ لــك مــن خــال تصويب مفهوم الحرية في
الـنـقــد أو التحليل والـبـحــث الـتــاريـخــي بــإخــراجــه مــن دائــرة
ً
األعمال العدائية ،فلو فرضنا جدال أن إبداء الرأي أو التحليل
عمل يمكن أن يضر بمصالح ا لــدول لكان العالم يعيش في
نظام دكتاتوري.
فهل يدخل رأي ما يقوله الساسة والمحللون في انتقاد
سياسات وإعالم الدول الكبرى ودول المنطقة وتدخالتها في
ً
تقرير مصير دول أصغر منها حجما ضمن األعمال العدائية؟
م ــا أفـهـمــه أن ال ـعــالــم ت ـحــرر م ــن ال ـق ـيــود ال ـم ـفــروضــة على
الحريات وأنه يشجع مواطنيه على المشاركة في صنع القرار
وأحيانا الشعوب تتبنى مواقف مخالفة لما تراه حكوماتها،
فها هو رئيس أكبر دولة في العالم الرئيس دونالد ترامب
رفضت له الكثير من القرارات وأجبر على التراجع في بعض
مواقفه سواء على المستوى المحلي أو الدولي دون أن يعتبر
ذلك ضعفا لدولته أو ضررا يستلزم المحاكمة.
ه ــذا الـقــانــون إن تــم مـبــاركـتــه فــي مجلس األم ــة فستكون
نتائجه على المجتمع إيجابية وسيسهم فــي إ ع ــادة دو لــة
الـكــويــت إلــى عصرها الــذهـبــي عصر حــريــة التعبير وإث ــراء
الـســاحــة الـفـكــريــة بــالـنـقــاش والتحليل ال ــذي كـنــا نتغنى به
ونتفاخر فيه على غيرنا من شعوب المنطقة.
الكويت تمر هذه األيام باحتفال مرور  12عاما على تولي
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الصباح مقاليد
الحكم ،والـتــي قــاد فيها سموه وطــن النهار إلــى بــر األمــان،
الــزمــن تـصــاعــدت فـيــه أدخ ـنــة ال ـب ـنــادق الـتــي خـلـفــت وراء ه ــا
مئات اآلالف من القتلى وماليين المشردين ،لكن سموه قاد
ً
الكويت إ لــى بر األ مــان وجعل منها مركزا للعمل اإلنساني
على مستوى العالم ،فنال لقب قائد العمل اإلنساني قالدة
الفخر ا لـتــي لبسها سمو األ مـيــر و ت ــأألت أ نــوارهــا لتضيء
سماء وأرض الكويت.
ودمتم سالمين.

مخاطر الثوم مع األدوية
التقليدية
د .روضة كريز*
ألن فؤائد الثوم ال تخفى على أحد ،حيث يساعد على ضبط ضغط
الدم وتحليل الدهون على الشرايين فيخفض الكوليسترول
الضار ،ولكن ال يسمح باستعماله مع العالجات الكيميائية التي
تعمل ضد الكوليسترول أو المسيلة للدم.
اعتمد األطباء القدامى منذ قديم األزمان في الطب التكميلي
على العالج بالثوم ،كما اعتمدوه في صناعة األدوية والمراهم
مضادا للثآليل والكالو ،ومضادا للتأكسد ،ومسكنا آلالم التهاب
المفاصل والعضالت والشد العصبي ،كما استعمل الثوم مضادا
للفطريات والبكتيريا والفيروسات شرابا أو معجونا بزيت
الزيتون ،وذلك الحتوائه على مادة األليسي ،كما يعتقد أنه يقلل
الكوليستيرول والدهون الثالثية ،ويخفض ضغط الدم العالي،
ويمنع تخثر الدم في الشرايين ،وأثبتت الدراسات الحديثة أنه
يقلل من اإلصابة بسرطان المعدة والقولون ،ويحمي الكبد من
التشحم وينشط عمله.
ومن الناحية األخــرى وجد أن الثوم يطيل من تأثير بعض
األدويـ ــة مـثــل األسيتامينوفين (ال ـب ـنــادول أو تيلينول) مثال،
ويطيل مفعول األدوية الباسطة للعضالت مثل بارافون فورت،
واألدوية التي تعمل على زيادة سيولة الدم ،لما يسببه الثوم من
اضطرابات في التخثر فيطيل عملية النزف ،كما أن المريض قد
يالحظ ذلك عند ظهور عالمات رضوض وكدمات تحت الجلد،
أو تكرار نزيف في األنف ،كما أنه يؤثر في مستوى السكر في
ال ــدم ،وي ـحــدث هـبــوطــا شــديــدا مــع أدوي ــة الـسـكــر الـمــرتـفــع مثل
"كلوربروميد" مثال.
غير أنه ال بد من التأكد من عدم وجود مواقف تحسسية من
الثوم وزيته قبل التعميم واستعماله لفترة طويلة ،وينصح
بالرجوع إلى الصيدالني الحاذق لمعرفة مخاطر أخذ كبسوالت
ا لـثــوم التكميلية مــع العالجات التقليدية لتفادي مخاطرها.
وفي حالة المرضع أو الحامل تزيد األهمية بضرورة استشارة
الطبيب قبل استعمال الثوم ،لما له من مخاطر على الجنين،
ويؤثر في ترويته الدموية من األم ،حيث إنه ال يوجد دراسات
تخبر بالجرعة السمية اليومية للثوم أو زيته (من المكمالت
الغذائية).
بعد كل ما سلف فإننا ال يمكن أن نستغني عن الثوم وأهميته
الغذائية ،ويبقى أكله أسلم صحيا وعالجيا أنسب للكثيرين
مـنــا ،بــاإلضــافــة إلــى م ــذاق الـطـعــام الــرائــع يـكــون أشـهــى وأصــح
باستعماله مطبوخا ،دون أن يؤثر على مرضى السيلياك أو
القولون العصبي مع الحميات الغذائية ،وباختصار شديد ألن
فؤائد الثوم ال تخفى على أحد ،حيث يساعد على ضبط ضغط
الــدم وتحليل الــدهــون على الشرايين فيخفض الكوليسترول
الـضــار ،ولكن ال يسمح باستعماله مع العالجات الكيميائية
التي تعمل ضد الكوليسترول أو المسيلة للدم.
كما أن الثوم مطبوخا أو في السلطات مع زيت الزيتون يعزز
كل منهما اآلخر ضد أمراض السرطان ،ويقوي الجهاز المناعي
إجماال ،ولكن ال ننصح باإلكثار منه للنساء اللواتي يستعملن
حبوب منع الحمل ،ألنه يسرع عملية طرح اإلستروجين الزائد
من الجسم.
* باحثة سموم ومعالجة بالتغذية
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.685

412

943

2.347 2.681 3.337

 40مليون دينار أرباح «ً »VIVAفي  2017بنمو %1

مستويات جيدة من اإليرادات ونموا في الربحية رغم استمرار المنافسة
حققت
عبدالرحمن:
•
ً
• البدران :النتائج جاءت وفقا ألهدافها وطموحاتها المستمرة في تثبيت ريادتها

تمكنت « »VIVAمن تحقيق
نمو بنسبة  %10في صافي
األرباح التي بلغت  11.8مليون
دينار خالل الربع الرابع من عام
 2017مقارنة مع صافي أرباح
 10.8ماليين دينار للفترة
نفسها من عام .2016

نتائج «»VIVA
تعكس قدرتها
على المنافسة
وتحقيق نمو
في إيراداتها
خالل الربع
الرابع

العساف

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
الكويتية « ،»VIVAنتائجها المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
ً
 ،2017إذ حققت مستوى جيدا من
اإليــرادات لتصل إلى  278مليون
ديـ ـن ــار م ـق ــارن ــة م ــع  279مـلـيــون
ديـنــار كويتي فــي الفترة نفسها
من عام  2016بينما وصل صافي
األرباح إلى  40مليون دينار عام
.2017
أم ــا عـلــى صـعـيــد األداء الــربــع
سنوي فقد سجلت « »VIVAأداء
ً
م ـت ـم ـي ــزا إذ ارتـ ـفـ ـع ــت اإلي ـ ـ ـ ــرادات
بنسبة  7.2فــي المئة لتصل إلى
 73.4مـلـيــون دي ـنــار خ ــال الــربــع
الرابع من  2017مقارنة مع 68.5
مـلـيــون دي ـنــار سجلتها الـشــركــة
خالل الفترة نفسها من عام .2016
ً
وحققت « »VIVAنـمــوا بنسبة
 10فــي المئة مــن صــافــي األرب ــاح
ال ـتــي بـلـغــت  11.8م ـل ـيــون دي ـنــار
خــال الربع الرابع من عــام 2017
م ـقــارنــة م ــع ص ــاف ــي أرب ـ ــاح 10.8
مــايـيــن دي ـنــار لـلـفـتــرة ذات ـهــا من
عام .2016
ً
وتــأتــي هــذه النتائج انعكاسا
ل ـلــرؤيــة الـتـســويـقـيــة واإلعــام ـيــة
واإلعـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـت ـب ـع ـه ــا
« ،»VIVAالمواكبة بشكل حثيث
للنهضة التكنولوجية والرقمية
ال ـعــال ـم ـيــة ،ع ـبــر خ ـطــط تتضمن
خـ ـ ــدمـ ـ ــات وم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات ع ـص ــري ــة
تلبي احتياجات العمالء «أكثر»
وتصلهم أينما وجدوا.
ً
وتعليقا عـلــى إ ع ــان النتائج
المالية السنوية ،قــال د .محمود
عبدالرحمن ،رئيس مجلس إدارة

شركة االتصاالت الكويتية «»VIVA
إن ـ ــه رغ ـ ــم اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـم ـن ــاف ـس ــة،
الـتــي يشهدها قـطــاع االتـصــاالت
الـكــويـتــي ،ال ــذي يعتبر مــن أكثر
األسواق التنافسية في المنطقة،
ا س ـت ـط ــا ع ــت « »VIVAأن تـحـقــق
م ـس ـتــويــات ج ـيــدة م ــن اإليـ ـ ــرادات
ً
ون ـمــوا فــي الــربـحـيــة ،إضــافــة إلى
تعزيزالكفاء ة التشغيلية لخلق
قيمة وعوائد أفضل لمساهميها.
وأضـ ـ ـ ــاف د .ع ـب ــدال ــرح ـم ــن أن
« »VIVAح ـق ـق ــت هـ ـ ــذه ا ل ـن ـتــا ئــج
بفضل اتباع نهج إداري متكامل
ومتطور على يد فريق ذي مهنية
ع ــال ـي ــة يـ ـع ــزز الـ ـ ـ ــدور ال ـم ـح ــوري
واإليجابي ،الــذي تؤديه «»VIVA
كـشــركــة ات ـص ــاالت رائـ ــدة تساهم
ً
دائما في توفير حلول اتصاالت
ذكية إلرضاء طموحات عمالئها
وتلبية احتياجاتهم».

نمو وقوة
وأوضـ ـ ــح أن « »VIVAأظ ـهــرت
ق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ن ـم ــو فــي
صــافــي األرب ــاح فــي ظــل الـظــروف
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة الـ ـصـ ـعـ ـب ــة وقـ ـ ــوة
المنافسة« ،التي شهدناها خالل
عـ ــام  2017م ــن خـ ــال ان ـخ ـفــاض
أسـعــار خــدمــات االت ـص ــاالت ،مما
يضغط بشكل كبير على هامش
الربح لجميع شركات االتصاالت
فـ ــي دول ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ،إذ تـمـكـنــت
« »VIVAمن تحقيق نمو بنسبة 1
في المئة في صافي األرباح التي
بلغت  40.1مليون دينار «ربحية
ً
الـسـهــم  80فـلـســا» فــي ع ــام 2017

مقارنة بصافي أرباح وصلت إلى
 39.8مليون دينار «ربحية السهم
ً
 80فلسا» عام .2016
من جهة أخــرى ،عــززت «»VIVA
قــاعــدة حـقــوق الـمـســاهـمـيــن ،التي
بلغت  168مليون دينار في نهاية
ع ــام  2017وبـنـسـبــة ن ـمــو  26في
المئة مقارنة مع عام  .2016وهذه
ال ـن ـتــائــج ،ال ـتــي حـقـقـتـهــا «»VIVA
خ ــال ع ــام  2017تـعـكــس فـعــالـيــة
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـش ــرك ــة بـتـحـقـيــق
نـتــائــج مـمـيــزة بــالــرغــم مــن ازدي ــاد
ح ـ ّـد ة المنافسة ،كما واستطاعت
« »VIVAأن تحقق عوائد إيجابية
ل ـم ـســاه ـم ـي ـهــا ك ـن ـت ـي ـجــة ل ــال ـت ــزام
بــاالرت ـقــاء ب ـجــودة خــدمــة العمالء
وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأوص ــى مجلس إدارة «»VIVA
ب ـ ـت ـ ــوزي ـ ــع أربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ن ـ ـقـ ــدي ـ ــة ع ـل ــى
ً
المساهمين بواقع  30فلسا للسهم
الواحد أي بما يمثل  30في المئة
من القيمة اإلسمية للسهم وذلك عن
ً
عام  ،2017علما أن هذه التوصية
تخضع لموافقة الجمعية العمومية
العادية للشركة.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـم ـه ـن ــدس
سلمان البدران ،الرئيس التنفيذي
لـ ـش ــرك ــة الـ ـتـ ـتـ ـص ــاالت ال ـك ــوي ـت ـي ــة
« :»VIVAل ـقــد جـ ــاء ت ن ـتــائــج عــام
ً
 2017وف ـق ــا أله ـ ــداف وط ـمــوحــات
« »VIVAالمستمرة في تحقيق نمو
فــي أ عـمــا لـهــا التشغيلية وتثبيت
ريادتها في سوق االتصاالت .كما
ً
تعتبر « »VIVAسـبــاقــة دائ ـمــا في
تقديم أحدث التقنيات والخدمات
لـعـمــائـهــا عـلــى مـسـتــوى شــركــات
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت قـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق

األوس ـ ـ ــط ،إذ ح ـص ــدت هـ ــذا ال ـعــام
جــائــزة Speedtest Award 2017
مــن شــركــة  ،Ooklaكأفضل شبكة
موبايل إنترنت فــي الـكــويــت ،كما
أن ـج ــزت إطـ ــاق أول شـبـكــة لــربــط
المكالمات الصوتية بتقنية الجيل
الرابع ( )VoLTEفي منطقة الشرق
األوس ـ ــط وإفــري ـق ـيــا م ــع الـشـبـكــات
المحلية األخرى ،كما كانت «»VIVA
أول شــركــة ات ـص ــاالت فــي الـكــويــت
تـجــري تـجــارب فنية ناجحة على
شبكة الجيل الـخــامــس  5Gضمن
التقنيات األحدث في سلسلة أجيال
االت ـ ـصـ ــاالت ،ال ـت ــي أجــرت ـهــا خــال
ش ـهــر م ــاي ــو ال ـم ــاض ــي ،م ـمــا يـعــزز
مكانة « »VIVAالريادية في تقديمها
أحدث التقنيات التي تمكن العمالء
من الحصول على أفضل الخدمات
ال ـم ـم ـك ـن ــة وت ـ ـب ـ ــادل ال ـم ـع ـل ــوم ــات
والتواصل بسرعة عالية.

قاعدة صلبة
وأض ـ ــاف ال ـ ـبـ ــدران« :ل ـق ــد بــذلـنــا
ً
جـ ـه ــودا ف ــي ع ــام  2017م ــن خــال
فــريــق عـمـلـنــا الـمـتـكــامــل لنؤسس
قـ ــاعـ ــدة ص ـل ـب ــة وم ـت ـي ـن ــة تـضـمــن
اسـ ـتـ ـم ــراري ــة نـ ـج ــاح ــات ال ـش ــرك ــة
فـ ــي ظـ ــل ال ـم ـن ــاف ـس ــة الـ ـ ـح ـ ــادة فــي
س ـ ــوق االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـك ــوي ـت ــي ،إذ
حــافـظــت « »VIVAعـلــى مستويات
جـ ـي ــدة مـ ــن اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات وت ـح ـق ـيّــق
ن ـم ــو فـ ــي رب ـح ـي ـت ـهــا الـ ـت ــي ت ـمــثــل
ق ـ ـ ــدرة وك ـ ـفـ ــاءة الـ ـش ــرك ــة ال ـمــال ـيــة
وال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة،وسـ ّـج ـلــت إي ـ ــرادات
بـقـيـمــة  278م ـل ـيــون دي ـن ــار خــال
عام .2017

محمود عبدالرحمن
وذك ــر أن ه ــذه الـنـتــائــج أثـمــرت
تحقيق الـشــركــة صــافــي رب ــح بلغ
 40.1مليون دينار كويتي (ربحية
ً
السهم  80فلسا) خالل عام ،2017
بينما بلغت األر بـ ــاح التشغيلية
حــوالــي  42.6مـلـيــون دي ـنــار خــال
عام  ،2017ووصلت قاعدة العمالء
لدى « »VIVAإلى حوالي  2.3مليون
عـمـيــل ف ــي ن ـهــايــة ش ـهــر ديـسـمـبــر
.2017
من جهته ،قــال محمد العساف
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي
فــي « :»VIVAإن الـنـتــائــج الـمــالـيــة
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــ» »VIVAع ـك ـســت ق ــدرتـ ـه ــا عـلــى
الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق نـ ـم ــو فــي
إيراداتها خالل الربع الرابع من عام
 2017إضافة إلــى تعزيز مكانتها

سلمان البدران
كـثــانــي أك ـبــر شــركــة ات ـص ــاالت من
حيث حصتها السوقية من حجم
اإليـ ـ ــرادات ف ــي ق ـطــاع االتـ ـص ــاالت.
كـ ـ ـم ـ ــا تـ ـمـ ـكـ ـن ــت «  »VIVAب ـف ـع ــل
سـيــاسـتـهــا الـمــالـيــة الـحـكـيـمــة من
خفض نسبة التمويل إلــى حقوق
الملكية لتصل إلى 0.05xفي نهاية
ع ــام  2017م ـقــارنــة مــع  0.36xفي
نهاية عــام  ،2016مــن جهة أخــرى
تمكنت « »VIVAمــن الـحـفــاظ على
م ــؤش ــرات رب ـح ـيــة ج ـي ــدة ف ــي ظل
المنافسة الحادة إذ بلغ العائد على
إجمالي الموجودات  14في المئة
بينما وص ــل الـعــائــد عـلــى حقوق
المساهمين إلى  24في المئة خالل
عام .»2017
وأض ـ ــاف« :س ـنــواصــل جـهــودنــا

في تطبيق استراتيجيتنا لتعزيز
ت ـن ــاف ـس ـي ـت ـن ــا وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـم ــزي ــد
مـ ــن ال ـن ـم ــو وال ـ ـن ـ ـجـ ــاح فـ ــي س ــوق
االت ـ ـصـ ــاالت ال ـك ــوي ـت ــي ع ـب ــر ط ــرح
مـجـمــوعــة مـبـتـكــرة م ــن ال ـخــدمــات
والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات والـ ـ ـع ـ ــروض ال ـت ــي
تتماشى مع التطور التكنولوجي
واحتياجات ومتطلبات العمالء».

مجلس اإلدارة
يوصي بتوزيع
ً
أرباح نقدية  30فلسا
لكل سهم

ةديرجلا
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اقتصاد

الروضان للمبادرين وأصحاب المشاريع :وحدوا «بتكوين» تقفز بخسائر العمالت
الرقمية إلى  227مليار دوالر
جهودكم لتحديد احتياجاتكم ومتطلباتكم
دعــا وزيــر التجارة والصناعة
وزير الدولة لشؤون الشباب ،خالد
الــروضــان ،الـمـبــادريــن وأصـحــاب
المشاريع ا لــى توحيد جهودهم
وتنظيم أنفسهم ،بهدف تحديد
احتياجاتهم ومتطلباتهم كقطاع
اقتصادي ،والعمل مع كل الجهات
لالستفادة من الزخم الحكومي في
دعمهم كي يطوروا مشاريعهم.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــروض ـ ـ ــان ،ف ـ ــي ح ـ ــوار
مفتوح أجراه مع مبادرين شباب
فــي المنطقة التجارية المركزية
(ن ـ ـيـ ــو) ب ـم ــدي ـن ــة الـ ـك ــوي ــت تـحــت
عنوان "الدور الحكومي في تطوير
المشاريع الصغيرة والمتوسطة"،
إن الدور المنوط بالحكومة يتمثل
في رؤية كويت ( ،)2035وهي رؤية
واضحة المعالم.

دور الحكومة
يتمثل في رؤية
«كويت »2035
الواضحة

وأ ضـ ـ ـ ـ ــاف أن دور ا ل ـح ـك ــو م ــة
بشكل عــام ودور وزارة التجارة
والصناعة بشكل خــاص في هذا
المجال يستند الى ثالثة مرتكزات
ه ـ ــي "االب ـ ـت ـ ـك ـ ــار" و"ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة"
و"ال ـ ـمـ ــرونـ ــة" ،مـبـيـنــا أن الـ ـ ــوزارة
وهيئاتها التابعة بــدأت بتنفيذ
هذه المرتكزات.
وأفاد بأن المرتكز األول يعتمد
على دعم المشاريع التي تتضمن
ابتكارا وإبداعا بما يقدم منتجات
وخ ــدم ــات ذات تـنــافـسـيــة عــالـيــة
تتناسب مع حجم السوق المحلي
والكثافة السكانية.
وذكر أن المرتكز الثاني يتمثل
في إشراك أكبر شريحة من فئات
الـمـجـتـمــع ف ــي عــالــم األعـ ـم ــال من
خالل تأسيس أعمالهم الخاصة،

م ـش ـيــرا الـ ــى أن الـ ـ ـ ــوزارة ات ـخــذت
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـخـ ـط ــوات ف ــي ه ــذا
المجال ،السيما من جهة تسهيل
مـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارس األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال وت ـس ـج ـي ــل
التراخيص وغيرها.
وأشــار الــى أن مرتكز المرونة
يتمثل في االستفادة من الميزات
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ل ـل ـكــويــت م ــن مــوقــع
جغرافي وعــاقــات دولـيــة مميزة
مع معظم دول العالم ،إضافة الى
دول ال ـج ــوار الـتــي تمتلك كثافة
بـشــريــة كـبـيــرة يـمـكــن االسـتـفــادة
منها كــأســواق تـصــديــر ،السيما
أن أرقـ ــام ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري بين
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وب ـ ـعـ ــض ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدول
"خ ـ ـجـ ــولـ ــة" ،الـ ـ ــى ج ــان ــب ال ـب ـي ـئــة
القانونية الواضحة التي تمتلكها
الكويت.

واصـ ـل ــت ال ـع ـم ــات الــرق ـم ـيــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة مــوجــة
الخسائر العنيفة ،الـتــي ب ــدأت مطلع الـعــام الحالي،
فــاقــدة نحو  35مليار دوالر خــال الـســاعــات القليلة
الماضية.
ومنذ أعلى صعود سجلته العمالت اإللكترونية
في الثلث األخير من شهر ديسمبر الماضي وحتى
ت ـع ــام ــات ،ص ـب ــاح أم ـ ــس ،ف ـق ــدت ال ـع ـم ــات الــرقـمـيــة
اإللكترونية نحو  227مليار دوالر من قيمتها السوقية
اإلجمالية بنسبة تراجع تقدر بنحو  31.88في المئة
بعدما هوت من مستوى  712مليار دوالر في نهاية
ً
تعامالت  22ديسمبر الماضي إلى نحو  485مليارا
في الوقت الحالي.
وبنهاية تعامالت شهر يناير الماضي كانت عملة
«بـتـكــويــن» قــد فـقــدت  44.2مـلـيــار دوالر مــن قيمتها
السوقية ،التي بلغت نحو مائتي مليار دوالر في مطلع
 ،2018لتسجل بذلك أقوى خسارة شهرية على اإلطالق.
لكن خالل تعامالت ،أمس األول ،وحتى تعامالت صباح
أمس ،تكبدت العمالت الرقمية خسائر تقدر بنحو 35
مليار دوالر بعدما هوت قيمتها السوقية من مستوى

تبادل األدوار بين المؤشرات ...والسيولة  10ماليين دينار
أسهم قطاع البنوك تسجل مكاسب وتدعم أداء «الوزنية»
●

علي العنزي

تبادلت المؤشرات الرئيسية
الثالثة لبورصة الكويت األدوار
ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة ت ـ ـعـ ــامـ ــات ال ـش ـه ــر
الجاري ،وبعد مكاسب للسعري
وتراجعات للمؤشرين الوزنيين
خالل تعامالت األسبوع االخير
مـ ـ ــن ي ـ ـنـ ــايـ ــر ،اس ـ ـت ـ ـهـ ــل فـ ـب ــراي ــر
جـ ـلـ ـس ــات ــه ب ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ال ـم ــؤش ــر
الـسـعــري بنسبة م ـح ــدودة هي
 0.04في المئة تعادل  2.58نقطة،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 6685.23
نـقـطــة ،بينما ت ـلــون الـمــؤشــران
الــوزن ـيــان بــال ـلــون األخ ـض ــر ،إذ
ربــح األول نسبة  0.2فــي المئة
ً
تساوي  0.84نقطة ،مقفال على
مستوى  412.82نقطة ،وارتفع
مؤشر «كويت  »15بنسبة 0.29
في المئة هي  2.77نقطة ،ليقفل
على مستوى  943.58نقطة.
ً
وك ـ ـ ـ ـ ــان الفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا االن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض
ال ــواض ــح ف ــي حــركــة الـ ـت ــداوالت
على مستوى متغيراتها الثالثة
ً
ق ـ ـيـ ــاسـ ــا ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـعـ ـ ــدالت ش ـهــر
ي ـن ــاي ــر ،إذ ت ــراج ـع ــت ال ـس ـيــولــة
إلــى حــدود  10.2ماليين دينار،
كــذلــك انـخـفـضــت كـمـيــة األسـهــم
الـ ـمـ ـت ــداول ــة عـ ــن م ـس ـتــويــات ـهــا،
أمــس األول ،وعــن مستوى 100
مليون سهم ،وكانت فقط 76.4
م ـل ـيــون س ـهــم ن ـف ــذت م ــن خــال
 3453صفقة.

بداية مخيبة
ب ـعــد ش ـهــر م ــن ال ـت ــذب ــذب من
هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام وب ـ ــداي ـ ــة قـ ــويـ ــة ثــم
نـهــا يــة مخيبة لــآ مــال انطلقت
ت ـع ــام ــات ش ـهــر ف ـب ــراي ــر أم ــس،
ف ــي ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت وجـ ــاءت

على عكس التقديرات بل أكملت
سلسلة الضعف التي تتداول بها
األس ـهــم ال ـمــدرجــة ،وال ـتــي بــدأت
خالل نهاية األسبوع الثالث من
ً
شـهــر يـنــايــر ،وك ــان الف ـتــا عــودة
الـ ـلـ ــون األخ ـ ـضـ ــر ألسـ ـه ــم ق ـطــاع
ً
الـ ـبـ ـن ــوك خـ ـص ــوص ــا مـ ــن نــزفــت
ً
كـثـيــرا بعد إعــانــاتـهــا السنوية
مثل «بـيـتــك» و»الــوط ـنــي» وســاد
ضـعــف كـبـيــر ت ـعــامــات األسـهــم
ال ـص ـغ ـي ــرة ال ـم ـح ــرك ــة ل ـل ـن ـشــاط،
ً
و خـســر بعضها نسبا واضحة
لتنتهي الجلسة حمراء للسعري
وخضراء للوزنيين بعد صعود
«بيتك» و»الوطني» و»أجيليتي»
وخ ـ ـسـ ــارة «زي ـ ـ ــن» وك ـل ـه ــا كــانــت
تغيرات محدودة.
وعلى عكس تعامالت سوقي
الـ ـك ــوي ــت والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،جـ ــاءت
ت ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات م ـ ـع ـ ـظـ ــم مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات

أسواق المال الخليجية خضراء
وبنسب جـيــدة زاد بعضها عن
ن ـص ــف ن ـق ـطــة م ـئ ــوي ــة ،ك ـم ــا فــي
مسقط ودبي وقطر بينما سجل
الـكــويـتــي ال ـس ـعــري وال ـس ـعــودي
خ ـس ــارة مـ ـح ــدودة ،وارت ـ ــدت في
المقابل أسعار النفط وعوضت
ب ـع ــض خ ـس ــائ ــر ن ـه ــاي ــة ال ـش ـهــر
وبـقـيــت قــريـبــة ح ــول مستويات
ً
ً
 70دوالرا ل ـبــر نــت و 65دوالرا
لـ ـن ــايـ ـمـ ـك ــس الـ ـ ـخ ـ ــام األمـ ـي ــرك ــي
الخفيف.

أداء قطاعات بورصة الكويت
وأسهمها
مالت القطاعات إلى السلبية
في جلسة األمــس ،إذ انخفضت
م ـ ــؤش ـ ــرات سـ ـت ــة قـ ـط ــاع ــات هــي
النفط وال ـغــاز ب ـ  8نـقــاط ومــواد

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أس ــاسـ ـي ــة بـ ـ ـ  5.9نـ ـق ــاط وس ـلــع
استهالكية ب ـ  3.8نـقــاط وعـقــار
بـ  3.6نقاط وتأمين بـ  0.6نقطة
وخ ــدم ــات مــال ـيــة ب ـ ـ  0.2نـقـطــة،
بينما ارتفعت مؤشرات خمسة
قطاعات هي خدمات استهالكية
بـ  3.6نقاط وبنوك بـ  2.6نقطة
و تـ ـكـ ـن ــو ل ــو جـ ـي ــا بـ ـ ـ ـ  2.3ن ـق ـطــة
وصناعية بـ  1.6نقطة واتصاالت
بـ  0.3نقطة ،واستقرت مؤشرات
ثالثة قطاعات هي منافع وأدوات
مــال ـيــة ورع ــاي ــة صـحـيــة وبـقـيــت
دون تغير.
وت ـص ــدر سـهــم وط ـنــي قائمة
األس ـه ــم األك ـث ــر قـيـمــة ،إذ بلغت
تـ ـ ــداوالتـ ـ ــه  1.4م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
بــارتـفــاع بنسبة  0.8فــي المئة،
تاله سهم زين بتداول  1.3مليون
ديـنــار وبتراجع بنسبة  0.8في
الـمـئــة ثــم سـهــم بيتك ب ـتــداوالت

استقرار الدوالر
واليورو وارتفاع
اإلسترليني
استقر سعر صرف الــدوالر
م ـق ــاب ــل ال ــديـ ـن ــار ،أمـ ـ ــس ،عـنــد
م ـس ـت ــوى  0.299دي ـ ـنـ ــار ،كـمــا
اسـتـقــر ال ـي ــورو عـنــد مستوى
 0.372دينار ،مقارنة بأسعار
صرف أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي
في نشرته اليومية على موقعه
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،إن سـعــر صــرف
ال ـج ـن ـيــه اإلس ـت ــرل ـي ـن ــي ارت ـف ــع
إلـ ــى م ـس ـت ــوى  0.425ديـ ـن ــار،
كما ارتفع الفرنك السويسري
إلـ ــى م ـس ـت ــوى  0.321ديـ ـن ــار،
فــي حـيــن بـقــي ال ـيــن الـيــابــانــي
ع ـن ــد م ـس ـت ــوى  0.002دي ـن ــار
دون ت ـغ ـي ـيــر .وفـ ــي ال ــوالي ــات
المتحدة ،واصــل سعر صرف
ال ــدوالر انخفاضه على نطاق
واسع مقابل العمالت الرئيسة
األخـ ـ ـ ــرى ف ــي تـ ـع ــام ــات أم ــس
األول.،

البرميل الكويتي
ً
ينخفض  52سنتا
أسعار المعادن الثمينة والنفط

انخفض سعر برميل النفط
الكويتي  52سنتا في تداوالت
أمس األول ،ليبلغ  65.14دوالرا،
مقابل  65.66دوالرا للبرميل في
تداوالت الثالثاء الماضي ،وفقا
لـلـسـعــر ال ـم ـع ـلــن م ــن مــؤسـســة
البترول الكويتية .وفي األسواق
العالمية ،ارتفعت أسعار النفط
أمس األول ،بسبب الطلب القوي
على البنزين ونواتج التقطير
فــي أم ـيــركــا ،واس ـت ـمــرار ال ـتــزام
«أوبــك» بتخفيضات كبيرة في
اإلمدادات .وارتفع سعر برميل
نفط خام القياس العالمي مزيج
برنت ثالثة سنتات ،ليصل إلى
مستوى  69.05دوالرا للبرميل.

بلغت  1.2مليون دينار وبنمو
ً
ب ـن ـصــف ن ـق ـطــة م ـئــويــة ورابـ ـع ــا
سهم هيومن سوفت بتداول 774
ألــف دينار وبانخفاض بنسبة
ً
 0.24ف ــي ال ـم ـئــة وأخ ـ ـيـ ــرا سهم
اإلثمار بتداول  635ألــف دينار
وبأرباح بنسبة  3.19في المئة.
ومـ ـ ــن حـ ـي ــث ق ــائ ـم ــة األس ـه ــم
ً
األك ـ ـثـ ــر ك ـم ـي ــة جـ ـ ــاء أوال سـهــم
االث ـمــار إذ ت ــداول بكمية بلغت
 11.1مـ ـلـ ـي ــون سـ ـه ــم ب ــار تـ ـف ــاع
ب ـن ـس ـبــة  3.19فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،كـمــا
ً
أسـ ـلـ ـفـ ـن ــا ،وجـ ـ ـ ــاء ثـ ــان ـ ـيـ ــا س ـهــم
أج ـ ـ ـ ــوان ب ـ ـ ـتـ ـ ــداول  6.3مــاي ـيــن
سهم ،وبتراجع بنسبة  2.6في
ً
المئة وجاء ثالثا سهم عقارات
ك بـ ـ ـت ـ ــداول  4.8م ــا ي ـي ــن سـهــم
وبنسبة  1.36فــي الـمـئــة وجــاء
ً
رابـعــا سهم االنـمــاء بـتــداول 3.9
ماليين سهم وبخسارة بنسبة
ً
 5.6في المئة ،وجاء خامسا سهم
م األع ـمــال ب ـتــداوالت بلغت 3.8
ً
ماليين سهم ومتراجعا بنسبة
 2.3في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ارتـفــاعــا سهم ك تلفزيوني ،إذ
ارتفع بنسبة  20في المئة تاله
سهم زيما بنسبة  10.9في المئة
ث ــم س ـهــم كـمـيـفــك بـنـسـبــة  6في
الـمـئــة وراب ـع ــا سـهــم ال ـشــارقــة أ
ً
بنسبة  5.19فــي المئة وأخـيــرا
س ـه ــم الـ ـتـ ـج ــاري ب ـن ـس ـبــة  5فــي
المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا
أم ـ ـ ـ ــس ،سـ ـه ــم تـ ـحـ ـصـ ـي ــات ،إذ
انخفض بنسبة  13.49في المئة،
تــاه سهم بترولية بنسبة 6.9
في المئة ،ثم سهم سنام بنسبة
ً
 6.6في المئة ورابعا سهم المركز
ً
بـنـسـبــة  6.3ف ــي ال ـم ـئــة وأخ ـي ــرا
سهم منازل بنسبة  5.6في المئة.

«نزع الملكية»:
 5.84ماليين دينار
قيمة معامالت يناير

 521.2مليار دوالر إلــى نحو  485.7مليار دوالر في
الوقت الحالي.
وج ــاء ت الخسائر بــدعــم الـتــراجــع العنيف لعملة
ً
«بتكوين» التي تعد األكـثــر قــوة وانـتـشــارا فــي سوق
العمالت الرقمية اإللكترونية ،التي هوت دون مستوى
 10آالف دوالر خالل الساعات الماضية.
وهبطت قيمة عملة «بتكوين» بأكثر مــن  5.4في
ً
المئة لتتراجع إلــى مستوى  9543دوالرا في الوقت
الحالي بقيمة سوقية تبلغ نحو  162.419مليار دوالر.
ً
وسجلت عملة «بتكوين كاش» انخفاضا بنسبة 7.3
في المئة لتتراجع قيمتها السوقية إلى نحو 1385.5
ً
ً
دوالرا .وأيضا هــوت عملة «ريبل» بأكثر من  7.3في
المئة ،لتصل قيمتها السوقية اإلجمالية إ لــى نحو
 1.05دوالر في الوقت الحالي .في المقابل ،صعدت
ً
عملة «إ يـثــر يــوم» بنحو  1فــي المئة تقريبا لتسجل
قيمتها السوقية اإلجمالية نحو  1107.9دوالرات في
الوقت الحالي.
(العربية نت)

أع ـل ـن ــت إدارة ن ـ ــزع الـمـلـكـيــة
ل ـل ـم ـن ـف ـعــة الـ ـع ــام ــة أن إج ـم ــال ــي
قيمة المعامالت التي أنجزتها
خــال شهر يناير الـمــاضــي بلغ
نحو  5.84ماليين ديـنــار (نحو
 19.4مليون دوالر) .وقــال مدير
اإلدارة ،فهد الشعلة ،في تصريح
صحافي ،إن إجمالي المعامالت
الصادرة والواردة التي أنجزتها
اإلدارة خـ ــال ي ـن ــاي ــر ال ـمــاضــي
بلغ  2246معاملة ،في حين بلغ
عدد الشهادات الصادرة لألفراد
والمؤسسات  2002شهادة ،و139
كتابا صادرا للوزارات والجهات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة .وأض ـ ـ ــاف أن «ن ــزع
الـمـلـكـيــة» أصـ ــدرت خ ــال يناير
ال ـم ــاض ــي ك ـت ــاب تـثـمـيــن واحـ ــدا
وكتابي إعادة نظر لألفراد.

أخبار الشركات
استقالة بورسلي من «الكويت للتأمين»
ذكـ ـ ـ ــرت شـ ــركـ ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ــام ـي ــن ،أن عـ ــادل
بورسلي مساعد الرئيس التنفيذي لدائرة إنتاج

وتعويضات السيارات استقال من منصبه ،وكان
آخر يوم عمل له في .2018/1/31

«بوبيان ب» تقدم دعوى لوقف انسحاب «نفائس»
أفادت شركة نفائس القابضة بأن دعوى أقامتها شركة
بوبيان للبتروكيماويات ضد كل من شركة نفائس القابضة

ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بصفته لطلب
وقف تنفيذ قرار االنسحاب االختياري من بورصة الكويت.

«إعادة التأمين» :البنوك وردت مبلغ «المال»
ذكــرت شركة إعــادة التأمين الكويتية أنه بموجب
محاضر الحجز بما للمدين (شركة المال لالستثمار)
لدى البنوك لمصلحة شركة إعادة التأمين الكويتية
ً
تنفيذا للحكم الصادر األخيرة في القضية رقم 2016/26
تجاري مدني كلي حكومة  6 /أسواق مال ،فقد وردت
البنوك المبلغ المقضي بــه ،وعليه فــإن شركة إعــادة

التأمين الكويتية تتخذ اإلجراءات القانونية للصراف
المقضي به لمصلحتها لدى إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
وأضــافــت الشركة أنــه اليوجد أثــر مالي خــاف األمر
السابق موضوع اإلفصاحين الصادرين من الشركة
بتاريخ  2016/4/13وبتاريخ  2017/7/13وتــم فيهما
اإلفصاح عن األثر المالي من القضية الموضوعية.

حكم استئناف لمصلحة «صكوك»
قالت شركة صكوك القابضة ،إنه تم صدور
حـكــم محكمة اال سـتـئـنــاف بـتــار يــخ  31يناير
 2018بين طرفين (ال عــا قــة لنا بهما) بشأن
ع ـق ــار ت ــم ت ـحــوي ـلــه ل ـشــركــة ص ـك ــوك الـقــابـضــة
ً
وأطـ ــراف أخ ــرى وك ــان مـمـلــوكــا لـلـطــرف األول
(أ ح ــد ا لـطــر فـيــن المتنازعين ا لـمـشــار إليهما)
وت ــم إج ــراء تـحــويــل الـعـقــار ب ـصــورة قانونية
لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق (دون
وجود حجز قضائي) وأثناء تعديل اسم أحد

مالك عقار المشاع تبين وجود حجز قضائي
وبخطأ من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق
حـســب إفــادتـهــم ،وعـلـيــه قــامــت شــركــة صكوك
القابضة وشركاؤها في مشاع العقار بالدخول
ب ــال ـق ـض ـي ــة ب ـص ـف ــة ت ــدخ ــل ه ـج ــوم ــي إلث ـب ــات
صحة تملك العقار ،وتم صدور حكم محكمة
االس ـت ـئ ـنــاف ب ـتــاريــخ  31يـنــايــر  2018بــإزالــة
الـحـجــز الـقـضــائــي مــن الــوثـيـقــة وصـحــة تملك
شركة صكوك القابضة واألطراف األخرى.

«نور» تزيد حصتها في تابعة إلى %59
ز ا د ت شـ ـ ـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ـ ـ ــة نـ ـ ـ ـ ــو ر
لالستثمار المالي حصتها
في إ حــدى الشركات التابعة
(شـ ـ ــركـ ـ ــة نـ ـ ـ ــور الـ ـص ــالـ ـحـ ـي ــة
العقارية) بنسبة  1.27مليون
دينار بشكل غير مباشر عن

طرق إحدى الشركات التابعة
لـيـصـبــح ن ـس ـبــة تـمـلـكـهــا فــي
الشركة  59فــي المئة بشكل
مباشر وغير مباشر.

إعادة التداول
على «اإلنماء»
أع ـل ـن ــت ب ــورص ــة ال ـكــويــت
إعادة التداول في أسهم شركة
اإلنـ ـم ــاء ال ـع ـق ــاري ــة (اإلنـ ـم ــاء)
ً
اعتبارا من أمس.

١٠
اقتصاد
«بيان» 700 :مليون دينار مكاسب البورصة السوقية خالل يناير
ةديرجلا
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مؤشراتها في المنطقة الخضراء بدعم األسهم القيادية والتشغيلية ...والمضاربات السريعة حاضرة
سجل المؤشر السعري ًللبورصة
بنهاية يناير المنصرم نموا
نسبته  %4.37بعدما أغلق
عند مستوى  6.687.81نقطة،
الوزني
حين سجل المؤشر
ً
في ً
ارتفاعا نسبته  %2.63مغلقا
عند مستوى  411.98نقطة،
وأنهى مؤشر «كويت »15
تداوالت الشهر المنقضي
عند مستوى  940.81نقطة
ً
مسجال مكاسب نسبتها 2.84
في المئة ،وذلك مقارنة مع
إغالقات ديسمبر الماضي.

قال التقرير الشهري لشركة «بيان» لالستثمار،
إن ب ــورص ــة ال ـكــويــت اسـتـهـلــت ت ـعــامــات الـعــام
 2018بأداء إيجابي دفع مؤشراتها الثالثة إلى
إنهاء تداوالت شهر يناير المنصرم في المنطقة
الخضراء ،وجاء ذلك بدعم من النشاط الشرائي،
الذي شهده السوق خالل أغلب الجلسات اليومية
من الشهر ،وسط تركيز المتداولين على أسهم
ً
ال ـش ــرك ــات ال ـق ـي ــادي ــة وال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ،خ ـصــوصــا
المتوقع أن تعلن عن نتائج سنوية إيجابية عن
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017
متضمنة توزيعات أربــاح ،السيما أسهم قطاع
البنوك ،الذي استحوذ على أكثر من  40في المئة
مــن إجمالي السيولة النقدية التي تدفقت إلى
السوق خالل الشهر.
ووفق التقرير ،تلقى السوق بعض الدعم من
ً
المضاربات السريعة ،التي كانت حاضرة أيضا
خــال الشهر ،والـتــي حظيت األسـهــم الصغيرة
ً
عـلــى نـصـيــب واف ــر مـنـهــا ،خ ـصــوصــا ال ـتــي يتم
التداول عليها بأسعار تقل عن قيمتها االسمية
والدفترية.
وفي التفاصيل ،سجل السوق هذه المكاسب
وس ــط ارت ـف ــاع ن ـشــاط الـ ـت ــداول فـيــه م ـقــارنــة مع
مستويات شهر ديسمبر المنقضي ســواء على
صعيد السيولة النقدية أو عدد األسهم المتداولة،
إذ نما إجمالي قيمة التداول بنسبة بلغت 67.75
في المئة ،في حين ارتفعت كمية التداول بنسبة
بلغت  110.97في المئة.
ً
وسجل المؤشر السعري بنهاية الشهر نموا
نسبته  4.37في المئة ،بعدما أغلق عند مستوى
 6.687.81نقطة ،في حين سجل المؤشر الوزني

ً
ً
ار تـفــاعــا نسبته  2.63فــي المنطقة ،مغلقا عند
مـسـتــوى  411.98نـقـطــة ،فــي حـيــن أنـهــى مؤشر
«ك ــوي ــت  »15ت ـ ـ ــداوالت ال ـش ـهــر الـمـنـقـضــي عند
ً
مستوى  940.81نقطة ،مسجال مكاسب نسبتها
 2.84في المئة ،مقارنة مع إغالقات شهر ديسمبر
المنقضي.
وسجلت البورصة هذه المكاسب بالتواكب
مع االرتفاعات الجيدة التي شهدتها العديد من
أسواق األسهم العالمية خالل الشهر ،إضافة إلى
ارتفاع أسعار النفط ووصولها ألعلى مستوى
لـهــا مـنــذ ع ــام  ،2014مـمــا انـعـكــس عـلــى أس ــواق
ً
األسهم الخليجية إيجابا ،وتمكنت جميعها من
تحقيق مكاسب متباينة بنهاية الشهر ،باستثناء
ً
سوق مسقط لألوراق المالية الذي سبح وحيدا
عكس التيار وأنهى مؤشره تداوالت شهر يناير
في المنطقة الحمراء.
وحققت البورصة على وقع األداء الجيد الذي
شهدته خالل شهر يناير مكاسب سوقية بأكثر
من  700مليون دينار ،لتصل قيمتها الرأسمالية
بذلك إلى حوالي  27.64مليار دينار ،مقابل 26.94
ً
مليارا في ديسمبر ،أي بارتفاع نسبته  2.61في
المئة( .ملحوظة :يتم احتساب القيمة الرأسمالية
لـلـشــركــات ال ـمــدرجــة فــي ال ـســوق الــرس ـمــي على
أساس متوسط عدد األسهم القائمة بحسب آخر
بيانات مالية رسمية متوفرة).
وتزامنت المكاسب ،التي سجلتها البورصة
األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي م ــع اإلع ـ ـ ــان ال ــرس ـم ــي عــن
مـتـطـلـبــات تـطــويــر وتـقـسـيــم ال ـس ــوق إل ــى ثــاثــة
أس ــواق وهــي (ال ـســوق األول ،الـســوق الرئيسي،
ســوق ال ـم ــزادات)؛ ومــن المنتظر دخ ــول تقسيم

المؤشر
السعري

المؤشر
الوزني

"كويت
"15

يناير

6.687.81

411.98

940.81

ديسمبر

6.408.01

401.42

914.87

التغير

%4.37

%2.63

%2.84

السوق حيز التنفيذ بنهاية الربع األول أو بداية
الربع الثاني من العام الحالي ،حسب تصريحات
الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت.
على الصعيد االقتصادي ،أكد «صندوق النقد
الــدولــي» فــي تقرير أص ــدره الشهر الـمــاضــي أن
الكويت تــواجــه تــراجــع أسـعــار النفط مــن موقع
القوة ،وأرجع فضل ذلك إلى االحتياطات المالية
الـكـبـيــرة ،الـتــي تتمتع بـهــا ال ــدول ــة ،إضــافــة إلــى
الدين المنخفض وسالمة القطاع المالي .وأكد
ال ـص ـنــدوق أن تحسين م ــواء م ــة الـتـعــويــض في
القطاعين العام والخاص من شأنه تعزيز الحافز
لدى المواطنين على التوجه نحو وظائف القطاع
ً
الخاص ،ومن ثم دعم المنافسة ،موصيا بتقييد
نمو التوظيف فــي القطاع الـعــام وزي ــادة فرص
العمل في القطاع الخاص.
وشـ ــدد عـلــى أن االن ـت ـقــال م ــن ن ـم ــوذج الـنـمــو
ال ــذي ي ـقــوده الـق ـطــاع ال ـعــام إل ــى ن ـمــوذج النمو
الذي يقوده القطاع الخاص يتطلب خلق حوافز
ً
التخاذ المخاطر وريــادة األعـمــال ،مؤكدا كذلك
أهمية إصالح التعليم لتزويد الخريجين الجدد
بالمهارات المتعلقة بوظائف القطاع الخاص.
وأظ ـهــرت حــركــة ال ـت ــداول خ ــال الـشـهــر األول

«الوطني» :إخالء وهمي للمقر الرئيس الثاني

خالد المتروك

ن ـظ ــم ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
ع ـم ـل ـي ــة إخ ـ ـ ـ ــاء وه ـ ـمـ ــي ل ـم ـق ــره
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي ب ـم ـن ـط ـق ــة
المباركية ،بشكل ناجح ،لتقييم
خطط مواجهة الحاالت الطارئة،
بــال ـت ـعــاون م ــع وزارة الــداخـلـيــة،
اإلدارة الـعــامــة لــإط ـفــاء ،وإدارة
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي وزارة
الصحة.
وقال رئيس األمن في مجموعة
بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ــوط ـ ـنـ ــي خ ــال ــد
الـ ـمـ ـت ــروك« :إن ع ـم ـل ـيــة اإلخ ـ ــاء
الوهمي تــأ تــي ضمن المنظومة
األمنية التي يطبقها البنك ،والتي
تقضي بتنفيذ هذه العملية على
مباني البنك بشكل دوري ،وذلك
لـ ـل ــوق ــوف عـ ـل ــى مـ ـ ــدى ج ــاه ــزي ــة

جانب من عملية اإلخالء
الـمـنـشــآت والـعــامـلـيــن فــي البنك
لمواجهة أي حاالت طارئة».
وأضــاف المتروك أن عمليات
اإلخالء الوهمي المستمرة التي
يقوم بها البنك ساهمت بشكل
كبير فــي زي ــادة خـبــرات موظفي
«الوطني» في التعامل مع الحاالت
الطارئة والحوادث ،وهو ما ظهر
واضحا في هذه العملية بحرص
جميع الـمــوظـفـيــن عـلــى االل ـتــزام
بـتـنـفـيــذ ال ـخ ـطــة ال ـم ـع ـت ـمــدة في
البنك ،حيث استغرقت العملية 6
دقائق ،وتمت بشكل منظم وعن
طريق استخدام مخارج الطوارئ،

وبإشراف أعضاء الفريق األمني.
ولفت إلى أن «الوطني» يحرص
دائما على تدريب موظفيه على
خطط اإلخالء ،وذلك حرصا على
أمنهم وسالمتهم ،متوقعا أن يتم
تـكــرار التجربة فــي ف ــروع أخــرى
لتعزيز قدرة وجاهزية العاملين
في التعامل مع الحاالت الطارئة.
وأشاد المتروك بجهود وزارة
الداخلية واإلدارة العامة لإلطفاء
وإدارة الطوارئ الطبية في وزارة
الـ ـصـ ـح ــة ودورهـ ـ ـ ـ ــم الـ ـفـ ـع ــال فــي
نشر الــوعــي بــإجــراء ات السالمة
وتدريب العاملين في المؤسسات

المختلفة عـلــى كيفية مــوا جـهــة
المخاطر.
ويحرص بنك الكويت الوطني
عـ ـل ــى ت ـن ـظ ـي ــم دورات ت ــدر ي ــب
ون ـ ـ ـ ـ ـ ــدوات ت ـث ـق ـي ـف ـي ــة ب ــان ـت ـظ ــام
لـمــوظـفـيــه ح ــول إج ـ ــراءات األمــن
وال ـس ــام ــة ان ـطــاقــا م ــن ال ـتــزامــه
ا لــرا ســخ بتطبيق أ عـلــى معايير
األمان المعتمدة عالميا.

فريق «بيتك» يفوز ببطولة الكريكت
فـ ـ ــاز فـ ــريـ ــق بـ ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي (ب ـ ـي ـ ـتـ ــك) ب ـب ـط ــول ــة
ال ـ ـكـ ــري ـ ـكـ ــت ،ب ـ ـعـ ــد تـ ـغـ ـلـ ـب ــه فــي
ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة الـتــي جــرت
ب ـمــاعــب ال ـمــدي ـنــة الـتــرفـيـهـيــة
ب ـ ــال ـ ــدوح ـ ــة ،عـ ـل ــى فـ ــريـ ــق ب ـنــك
الكويت الوطني منظم البطولة،
بــأربـعــة أشـ ــواط ،وأحـ ــرز فريق
«بيتك» كاس البطولة بعد أداء
متميز ا تـســم بالجدية وأظهر
العبوه حرفية ومهارات عالية
في كل المباريات التي خاضها
ال ـف ــري ــق ض ـمــن ال ـب ـطــولــة الـتــي
تقام سنويا وتشارك بها معظم
البنوك.
وع ـل ــى مـ ــدى عـ ــدة م ـبــاريــات
خاضها الفريق ،أظهر العديد
م ـ ــن العـ ـبـ ـي ــه م ـ ـ ـهـ ـ ــارات ف ــردي ــة
وأمـتـعــوا المشاهدين بأدائهم
ال ـج ـم ـيــل الـ ـ ــذى ع ـب ــر ع ــن روح
ج ـم ــاع ـي ــة ت ـت ـط ـل ــع الـ ـ ــى الـ ـف ــوز
وإحـ ــراز الـبـطــولــة ،وق ــد تكللت
ج ـ ـ ـهـ ـ ــودهـ ـ ــم ب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاح ع ـل ــى
م ـن ـصــة ال ـت ـت ــوي ــج بــال ـب ـطــولــة،
حيث أه ــدوا الـفــوز الثمين الى
زم ــائـ ـه ــم وك ـ ــل م ــن س ــان ــده ــم،
ال ــذي ــن ك ــان لـتـشـجـيـعـهــم األث ــر
البالغ فيما حققوه ،ليضاف الى
الرصيد الكبير للفريق فى هذه
المنافسة الـتــي لــم تـكــن سهلة

َ
«التجاري» يرعى احتفالية «الفروانية» ورفع العلم
رعـ ـ ــى الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ال ـك ــوي ـت ــي
ال ـم ـع ــرض ال ـم ـصــاحــب ل ـح ـفــل مــراســم
رفع العلم في محافظة الفروانية التي
ً
نظمتها المحافظة إيذانا ببدء فعاليات
األعياد الوطنية ،وتأتي هــذه الرعاية
ً
ان ـس ـج ــام ــا م ــع رس ــال ـت ــه االج ـت ـمــاع ـيــة
وحــرصــه عـلــى الـتـفــاعــل مــع المجتمع
واحتفاالته ،السيما الوطنية منها.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،قــالــت مـســاعــدة
المدير العام ،إدارة اإلعالن والعالقات
العامة في البنك ،أماني الورع« :جاءت
رعاية التجاري ومشاركته في احتفاالت
محافظة الفروانية باألعياد الوطنية
تـ ــأك ـ ـيـ ــدا ل ـم ـس ــؤول ـي ـت ــه االج ـت ـم ــاع ـي ــة
ورســال ـتــه الــوطـنـيــة ال ـتــي تـشـكــل ركنا
أساسيا من استراتيجية البنك الشاملة،
التي تهدف إلى ترسيخ مفهوما جديدا
ل ـل ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة وم ـشــاركــة
الـمــواطـنـيــن فــرحــة األع ـيــاد الــوطـنـيــة»،
وبينت الــورع أن هذه المبادرة تندرج
أيـ ـض ــا فـ ــي سـ ـي ــاق ت ـع ــزي ــز ال ـع ــاق ــات

ال ـم ـت ـم ـيــزة م ــع م ــؤس ـس ــات الـمـجـتـمــع
المدني والجهات غير الهادفة للربح،
ومنها بالطبع محافظات الكويت.
مــن جــانـبــه ،ق ــام مـحــافــظ الـفــروانـيــة
الشيخ فيصل الحمود المالك بزيارة
جناح «التجاري» الذي أقيم على هامش
احتفاالت المحافظة باألعياد الوطنية
ورفع العلم ،وتوجه بالشكر إلى البنك
ً
التجاري الكويتي ،مثمنا دوره المهم
فــي م ـجــاالت الـمـســؤولـيــة االجتماعية
وتعاونه المثمر مع مؤسسات المجتمع
المدني بما يخدم كل قطاعات المجتمع
الكويتي.
وم ــن الـمـعــروف أن الـبـنــك الـتـجــاري
الكويتي يشارك دائما في العديد من
المناسبات المحلية والوطنية ،ويقدم
كــل سـبــل الــرعــايــة والــدعــم لمؤسسات
ال ــدول ــة ف ــي إطـ ــار ب ــرام ــج الـمـســؤولـيــة
المجتمعية المكرسة لخدمة الجهات
والمؤسسات القائمة على خدمة الوطن
والمواطن.

مــن الـعــام الجديد أن الـســوق تمكن مــن تحقيق
م ـكــاســب ج ـمــاع ـيــة ل ـمــؤشــراتــه ال ـث ــاث ــة للشهر
الثاني على التوالي ،وهو ما جاء نتيجة تزايد
ع ـم ـل ـيــات الـ ـش ــراء ال ـت ــي اس ـت ـهــدفــت ال ـع ــدي ــد من
األسهم المدرجة في السوق ،وعلى رأسها األسهم
القيادية والتشغيلية ،السيما التي يتوقع أن
ً
تعلن أرباحا وتوزيعات سنوية جيدة عن عام
.2017
ول ــم تـسـلــم ال ـبــورصــة خ ــال شـهــر يـنــايــر من
تأثيرات عمليات جني األرباح التي كانت حاضرة
خــال بعض الجلسات اليومية مــن الـشـهــر ،إذ
ساهمت تلك العمليات في تراجع مؤشر السوق
السعري فــي  7جلسات وانـخـفــاض المؤشرين
الــوزن ـي ـيــن ف ــي  11ج ـل ـســة ،وذل ـ ــك م ــن أص ــل 22
جلسة تداول شهدها الشهر الماضي ،مما ساهم
ف ــي تـخـفـيــف مـكــاســب ال ـم ــؤش ــرات ال ـثــاثــة على
المستوى الشهري.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،س ـي ـط ــرت ح ــال ــة ع ــام ــة مــن
الترقب والحذر على العديد من المتداولين في
ً
البورصة خالل الشهر الماضي ،انتظارا إلعالن
الشركات المدرجة نتائجها المالية عن السنة
ا لـمــا لـيــة المنتهية فــي  31ديسمبر  ،2017تلك
الحالة التي من المتوقع أن تظل حاضرة حتى
تنتهي جميع الشركات المدرجة من اإلفصاح عن
نتائجها السنوية.
سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت
ً
نموا في مؤشراتها بنهاية شهر يناير الماضي،
فيما تراجعت مؤشرات القطاعات األربعة الباقية،
ً
وعلى صعيد القطاعات التي سجلت نموا ،فقد
تصدرها قطاع العقار ،إذ أنهى مؤشره تداوالت

ً
الشهر على ارتفاع نسبته  13.93في المئة مغلقا
عند مستوى  1.063.08نقطة ،تبعه في المرتبة
الثانية قطاع البنوك الذي أنهى مؤشره تداوالت
ً
ال ـش ـهــر ع ـنــد م ـس ـتــوى  955.10ن ـق ـطــة ،مـسـجــا
ً
نـمــوا نسبته  4.65فــي المئة ،فيما شغل قطاع
الخدمات المالية المرتبة الثالثة بعد أن ارتفع
ً
مؤشره بنسبة  4.17في المئة ،مقفال عند مستوى
 644.69نقطة.
ً
هذا وكان قطاع الصناعية أقل القطاعات نموا
مع نهاية الشهر الماضي ،إذ نما مؤشره بنسبة
ً
بلغت  1.57في المئة ،منهيا تداوالت الشهر عند
مستوى  1.868.33نقطة.
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـ ـتـ ــي س ـج ـلــت
ً
انخفاضا ،فقد تصدرها قطاع التأمين ،إذ أنهى
مؤشره تــداوالت الشهر عند مستوى 1.033.71
نقطة ،بانخفاض نسبته  6.54في المئة ،فيما
شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثانية ،وذلك
بعد أن تــراجــع مــؤشــره بنسبة  2.66فــي المئة،
ً
مـغـلـقــا عـنــد مـسـتــوى  465.82نـقـطــة ،ف ــي حين
ش ـغــل ق ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات االس ـت ـهــاك ـيــة الـمــرتـبــة
الـثــالـثــة بـعــدمــا أن ـهــى مــؤشــره ت ـ ــداوالت الشهر
ً
ً
مسجال خسارة نسبتها  2.13في المئة ،مقفال
عـنــد مـسـتــوى  881.97نـقـطــة .ه ــذا وك ــان السلع
ً
االستهالكية األق ــل تــراجـعــا خــال شهر يناير،
إذ أنهى مــؤشــره ت ــداوالت الشهر عند مستوى
ً
 820.75نقطة ،منخفضا بنسبة  0.20في المئة.

خالل االحتفالية

فريق «بيتك» يتسلم الجائزة
وض ـمــت ال ـعــديــد مــن الالعبين
ذوى االداء المتميز.
وعلى صعيد الجوائز الفردية
داخـ ــل ال ـب ـطــولــة ،ف ـقــد ت ــم تـكــريــم
بعض العبى الفريق ممن أظهروا
اداء حـمــاسـيــا وق ــدم ــوا لـمـســات
اح ـت ــراف ـي ــة وأحـ ـ ـ ــرزوا اه ــداف ــا او
حافظوا على شباكهم نظيفة في
عدة مباريات.
ويـتــزامــن فــوز فريق الكريكت
م ــع ح ـص ــول ف ــري ــق «ب ـي ـت ــك» فــي
البولينغ على المركز الثاني في

االهتمام والتقدير الــذي يحظى
بــه الموظف والــدعــم والمساندة
الـتــي يـلـقــاهــا مــن االدارة فــي كل
الجوانب ،ومنها تنمية هواياته
وم ـمــارســة الــريــاضــة ،مـمــا يعزز
الروح التنافسية لدى الموظفين
وي ـج ـع ـل ـه ــم اكـ ـث ــر ح ــرص ــا عـلــى
تحقيق افضل المراكز التي ترفع
اسم «بيتك» في كل البطوالت.

بـطــولــة ال ـثــاثــي لـ ــدورة بولينغ
المصارف الكويتية لعام ،2018
بـ ـع ــد ال ـ ـتـ ــأهـ ــل عـ ـل ــى  15ف ــري ــق
مشاركا من المصارف الكويتية،
ف ــي إنـ ـج ــاز ري ــاض ــي مـ ـه ــم ،كـمــا
يواصل فريق «بيتك» لكرة القدم
انتصاراته في دوري المصارف،
مقتربا من التصفيات النهائية
للبطولة.
وتـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــر هـ ـ ـ ـ ــذه االنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــازات
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـح ـق ـق ـه ــا الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــون
م ــن م ــوظ ـف ــي «ب ـي ـت ــك» ع ــن م ــدى

ً
ً
«المتحد» 26 :فائزا جديدا بـ «الحصاد»
أجرى البنك األهلي المتحد ،أمس األول ،السحب
األس ـبــوعــي عـلــى جــوائ ــز ال ـح ـصــاد اإلس ــام ــي ،وهــو
برنامج الجوائز األول في الكويت المتوافق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية ،والــذي يقدم أكبر قيمة جوائز
ألكبر عدد من الفائزين.
ويتيح البرنامج لعمالء حساب الحصاد الدخول
في السحب على  26جائزة أسبوعية تتكون من جائزة
كبرى بقيمة  25.000دينار ،إضافة إلى  25جائزة قيمة
كل منها  1000دينار ،فضال عن  4جوائز ربع سنوية
بقيمة  250.000ديـنــار للرابح ،الــذي يمكنه تحقيق
حلم العمر بالسفر ،أو الدراسة في الخارج ،أو امتالك
المنزل والسيارة التي كثيرا ما حلم بها.
وبهذا الصدد ،قال «المتحد»« :إننا بهذا السحب
نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد اإلسالمي
 26رابحا جديدا ،ليصل بذلك عدد العمالء الفائزين
إلى أكثر من  1300فائز سنويا».
وأس ـفــر الـسـحــب األس ـبــوعــي عــن حـصــول معتوق
العلوي على الجائزة األسبوعية الكبرى بقيمة 25.000
دينار ،إضافة إلى حصول  25فائزا على  1000دينار
لـكــل راب ــح ،وه ــم :وف ــاء محمد االربـ ــش ،وعـلــي سالم
محمد ،ومساعد رحيل العنزي ،وخلف ابراهيم القالف،
وهاجر دعيج العازمي ،ومحمد يوسف يعقوب ،وهناء

محمد ال ـقــاف ،وأمـيـنــة سـيــد خـلــف ،وطـيـبــة جاسم
الحبابي ،ومحمد عبدالمجيد سيد ،وأحمد عبدالله
الـعــازمــي ،وشيخة سعد السعيد ،وج ــوزة ضحوي
الـ ـع ــازم ــي ،وع ـل ــي ج ــوه ــر أحـ ـم ــد ،وضـ ـح ــوي محمد
الرشيدي ،ووليد عبدالله الخضر ،ومرشد عبدالله
الدويلة ،وأنوار غنام الجمهور ،وأحمد محمد أحمد،
وحبيب عباس عبدالله ،وآالء عبدالهادي ،وإبراهيم
الرفاعي ،ونعيمة أحمد إبراهيم ،ومحمد جعفر محمد،
ومستري جايابرابهو شاندراكانت.
وت ـت ـل ـخــص ش ـ ــروط االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـس ـحــوبــات
عـلــى ج ــوائ ــز بــرنــامــج ال ـح ـصــاد اإلس ــام ــي ف ــي فتح
ً
الحساب بقيمة  100دينار ،علما بأن عمالء حساب
الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلين للمشاركة
في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط
البرنامج وأحكامه.

«الكويت الدولي» يرعى «اختراق الضاحية» و«الدراجات الهوائية»
تـ ـ ـح ـ ــت رعـ ـ ــايـ ـ ــة م ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الدولي -المنظم الرسمي األول واألكبر
للمعارض -وشركة مجموعة بوشهري -
راوخ ،وشركة كوميك كون ،أقيمت صباح
أمــس األول بطولة الــدراجــات الهوائية
الرابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية
بنين بــوزارة التربية ومــدارس التعليم
الـ ـخ ــاص ،بــال ـت ـعــاون م ــع ق ـســم الـتــربـيــة
ال ـبــدن ـيــة ف ــي م ــدرس ــة اإلم ـ ــام الـشــافـعــي
االبتدائي بنين ،وبإشراف كابتن يعقوب
الـصـفــار الع ــب ودراج منتخب الكويت
ً
الوطني ونادي القادسية سابقا والمدرب
المعتمد باالتحاد الدولي للدراجات.
وج ـ ـ ـ ــرت فـ ـع ــالـ ـي ــات الـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـت ــي
ضمت سباق اختراق الضاحية وسباق

الـ ـ ــدراجـ ـ ــات ل ـم ـن ـط ـق ــة مـ ـ ـب ـ ــارك ال ـك ـب ـيــر
التعليمية للمرحلة االبتدائية بنين على
المضمار المخصص لهذه الفعالية على
أرض المعارض الدولية بمشرف  ،والتي
كانت بحضور الموجه األول باإلنابة عن
منطقة مبارك الكبير التعليمية ،جاسم
بستكي ،كما شاركت في تنظيم السباق
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ــاع ـب ـي ــن ه ـ ــواة س ـبــاق
الدراجات الهوائية ،إضافة إلى مشاركة
كل من العبي وهواة الدراجات الهوائية
ً
ً
عـهــد الـعـنــزي حـكـمــا وم ـشــرفــا ،ومـبــارك
ً
ً
الـهــاجــري مـشــرفــا ،حيث لعبوا جميعا
ً
ً
دورا م ـس ــان ــدا وأش ــرف ــوا ع ـلــى مــواكـبــة
السباق بمعية مدرسات وزارة التربية
اللواتي شاركن في اإلشراف على السباق

يـتـقــدمـهــم م ـش ــرف ــات وم ـش ــرف ــو رؤسـ ــاء
األق ـســام ومــوجـهــو ومــوجـهــات التربية
البدنية في المنطقة التعليمية.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـي ــم أسـ ـم ــاء
الفائزين الحاصلين على المراكز الثالثة
األول ـ ـ ــى ف ــي ك ــا ال ـب ـطــول ـت ـيــن إذ كــانــت
ال ـن ـتــائــج ف ــي ب ـطــولــة س ـبــاق ال ــدراج ــات
ا لـهــوا ئـيــة على الترتيب بالمركز األول
الـطــالــب دراج راش ــد حـســن مــن مــدرســة
ال ـمــا س ـعــود ال ـص ـقــر ،ف ــي حـيــن حصل
على المركز الثاني الطالب دراج عبد الله
منصور من مدرسة المال سعود الصقر،
وحصد المركز الثالث الطالب دراج خالد
محمد من مدرسة عبد الوهاب الفارس.
وفي حين فاز بالمراكز الثالثة األولى

ف ــي ب ـطــولــة اخـ ـت ــراق ال ـضــاح ـيــة ك ــل من
الـطــالــب الــاعــب عـبــدالـعــزيــز فيصل من
ً
مــدرســة ال ـمــا س ـعــود ال ـص ـقــر ،أوال في
ً
حين حل ثانيا الطالب الالعب عبدالله
رشيد من مدرسة ثابت بن زيد  ،وحصد
المركز الثالث الطالب الالعب سالم عمر
من مدرسة عيسى اليوسفي.
وفي ختام البطولة تم توزيع الكؤوس
والـجــوائــز على الـمــراكــز الـثــاثــة األولــى
بالبطولتين ،وتقليد الميداليات لجميع
ال ـط ـل ـب ــة ال ـم ـش ــارك ـي ــن مـ ــن  15م ــدرس ــة
اب ـت ــدائ ـي ــة م ــن م ـن ـط ـقــة مـ ـب ــارك الـكـبـيــر
الـتـعـلـيـمـيــة االب ـتــدائ ـيــة ب ـن ـيــن ،وتـكــريــم
جميع الجهات الراعية إضافة إلى الفرق
المساندة والمشاركة بهذه البطولة.

لحظة االنطالق في سباق الدراجات
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اقتصاد

األسهم تغلق على ارتفاع بعد جلسة متذبذبة ...وجرينسبان يحذر من «فقاعة»
ارتفعت األسهم األميركية
في الدقائق األخيرة من
التداوالت ،بعد محو
مكاسبها السابقة ،والتحول
نحو التراجع ،في أعقاب
قرار االحتياطي الفدرالي،
وحققت المؤشرات الرئيسة
مكاسب شهرية.

األسهم اليابانية
ترتفع و«الصينية»
لتسجيل أسوأ أداء
أسبوعي منذ
2016

أبـ ـ ـق ـ ــى مـ ـجـ ـل ــس االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
االتـ ـ ـح ـ ــادي أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة بــا
تـغـيـيــر ،لـكـنــه ق ــال إن ــه يـتــوقــع أن
يــرتـفــع الـتـضـخــم ه ــذا ال ـع ــام ،في
إشـ ـ ــارة إلـ ــى أنـ ــه م ــا زال يمضي
ف ــي م ـس ــار ن ـحــو زيـ ـ ــادة تـكــالـيــف
االقتراض مجددا في مارس تحت
قيادة جيروم باول ،الرئيس القادم
للبنك المركزي األميركي.
وحـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـكـ ــاسـ ــب ق ـ ــوي ـ ــة فــي
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوظ ـ ـ ـيـ ـ ــف وإن ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاق األس ـ ـ ـ ــر
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ــرأسـ ـم ــال ــي ،ق ــال
مجلس االحتياطي إنه يتوقع أن
ينمو االقتصاد بوتيرة معتدلة،
وان يبقى ســوق العمل قويا في
.2018
وقالت لجنة السياسة النقدية،
ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان ،ف ـ ــي خ ـ ـتـ ــام اج ـت ـم ــاع
استمر يومين ،هو األخير تحت
قيادة رئيسة مجلس االحتياطي
ج ــان ـي ــت ي ـل ـي ــن« :ال ـت ـض ـخ ــم عـلــى
أســاس  12شهرا من المتوقع أن
يــرتـفــع ه ــذا ال ـع ــام ،وأن يستقر»
حــول المستوى ال ــذي يستهدفه
المركزي األمـيــركــي ،البالغ  2في
المئة ،باألجل المتوسط.
وذك ــر مجلس االحـتـيــاطــي ،أن
لجنة السياسة النقدية اختارت
بــاإلج ـمــاع بـ ــاول ،لـيـخـلــف يلين،
اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا م ـ ــن  3ف ـ ـبـ ــرايـ ــر .وك ـ ــان
الرئيس دونالد ترامب رشح باول،
وه ــو ع ـضــو بـمـجـلــس محافظي
االحتياطي االتـحــادي وعمل عن
كثب مع يلين في السنوات القليلة
الماضية ،وأقــر مجلس الشيوخ
الترشيح.
وم ــن غـيــر الـمـتــوقــع أن يحدث
ب ـ ـ ـ ـ ــاول ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــرات رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ف ــي
السياسات التي انتهجتها يلين،
التي قــادت التحرك لالبتعاد عن

أسعار الفائدة القريبة من الصفر
التي تبناها «المركزي» األميركي
الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ع ــافـ ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــاد،
وت ـح ـف ـي ــز نـ ـم ــو الـ ــوظـ ــائـ ــف بـعــد
ال ــرك ــود الـ ــذي اس ـت ـمــر م ــن 2007
إلى .2009
وفـ ــي ب ـيــانــه ب ـش ــأن الـسـيــاســة
النقدية ،كرر مجلس االحتياطي
ال ـ ـقـ ــول إن ـ ــه ي ـت ــوق ــع الـ ـم ــزي ــد مــن
الزيادات «التدريجية» في أسعار
الفائدة.
ورفـ ـ ــع «ال ـ ـمـ ــركـ ــزي» األم ـي ــرك ــي
أسعار الفائدة ثــاث مــرات العام
الـمــاضــي ،ويـتــوقــع ثــاث زي ــادات
أخ ـ ــرى ف ــي  .2018وت ـع ـت ـمــد تلك
التوقعات على اسـتـمــرار ارتـفــاع
ال ـت ـض ـخــم ال ـ ــذي م ــا زال أقـ ــل من
المستوى الذي يستهدفه مجلس
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي ،رغ ـ ـ ــم ق ـ ـ ــوة س ــوق
الـ ــوظـ ــائـ ــف .وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت األسـ ـه ــم
األمـيــركـيــة فــي الــدقــائــق األخ ـيــرة
من التداوالت ،بعد محو مكاسبها
السابقة والتحول نحو التراجع
ف ـ ــي أعـ ـ ـق ـ ــاب ق ـ ـ ـ ــرار االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
الـ ـف ــدرال ــي ،وح ـق ـقــت ال ـم ــؤش ــرات
الرئيسة مكاسب شهرية.
وارتفع «داو جونز» الصناعي
 72نقطة إلــى  26149نقطة ،بعد
م ـك ــاس ــب ب ـن ـحــو  245ن ـق ـط ــة ،ثــم
تحول نحو الـتــراجــع ،كما ارتفع
«نــاســداك» إلــى  7411نقطة ،فيما
ارتفع « »S&Pإلى  2824نقطة.
وعلى الصعيد الشهري ،حقق
«داو جـ ــونـ ــز» مـ ـك ــاس ــب بـنـسـبــة
 5.8فــي المئة ،كما سجل «»S&P
م ـكــاســب بـنـسـبــة  5.6ف ــي الـمـئــة،
فيما سجل «ناسداك» مكاسب في
يناير بنسبة  7.4في المئة.
وق ـفــز س ـهــم «بــوي ـنــغ» ()BA.N
ب ـن ـحــو  5ف ــي ال ـم ـئ ــة إلـ ــى 354.2

دوالرا ،بعد نتائج أعمال قوية في
الربع األخير من عام .2017
وب ــالـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ق ـ ـ ــال رئ ـي ــس
االحتياطي الفدرالي األسبق أالن
ج ــري ـن ـس ـب ــان ،إن سـ ــوق األس ـه ــم
األميركية يثير القلق في الوقت
الـ ـح ــال ــي ،وان هـ ـن ــاك ف ـقــاع ـت ـيــن؛
األولـ ـ ــى خ ــاص ــة ب ـس ــوق األس ـه ــم،
والثانية بسوق السندات.
وأوضح جرينسبان في حوار
لوكالة بلومبرغ ،أن المشكلة في
سوق األسهم سوف تكون حرجة
على المدى القصير ،لكن لن تكون
سيئة كثيرا.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
األم ـي ــرك ــي يـشـهــد ت ــوق ـع ــات غير
م ـس ـت ـقــرة ب ـش ــأن ال ـت ـض ـخــم عـلــى
المدى الطويل.
وفـ ــي أوروبـ ـ ـ ــا ،ت ــراج ــع مــؤشــر
«س ـتــوكــس ي ـ ــوروب  »600بنحو
 0.2في المئة إلــى  395.46نقطة،
وسـجــل مـكــاســب شـهــريــة بنسبة
 1.6ف ــي ال ـم ـئ ــة ه ــي األكـ ـب ــر مـنــذ
أكتوبر الماضي.
وان ـخ ـف ــض م ــؤش ــر «فــوت ـســي»
ال ـب ــري ـط ــان ــي ( )54 -ن ـق ـطــة إل ــى
 7533ن ـق ـطــة ،وان ـخ ـفــض مــؤشــر
«داكس» األلماني ( )8 -نقاط إلى
 13189نقطة ،فيما ارتفع المؤشر
الفرنسي «ك ــاك» ( )8 +نقاط إلى
 5481نقطة.
إال أن تلك المؤشرات استهلت
تـعــامــات أمــس على ارت ـفــاع ،مع
م ـت ــاب ـع ــة ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ن ـتــائــج
األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـف ـص ـل ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــات،
وانتظار بيانات اقتصادية.
وف ــي بــدايــة الـ ـت ــداوالت ،صعد
مــؤشــر «سـتــوكــس ي ــوروب »600
بـنـسـبــة  0.5ف ــي ال ـم ـئــة إل ــى 397
نقطة ،وارت ـفــع مــؤشــر «فوتسي»

الـبــريـطــانــي  0.1ف ــي الـمـئــة عند
 7540ن ـق ـط ــة ،وص ـع ــد «داكـ ـ ــس»
األلماني  0.4في المئة إلى 13236
نقطة ،وارتفع «كاك» الفرنسي 0.5
في المئة إلى  5511نقطة.
و ع ـ ـ ـ ـ ــن أداء أ سـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ب ـع ــض
الشركات التي أعلنت نتائجها
الـفـصـلـيــة ،ارت ـفــع سـهــم «نــوكـيــا»
أكـ ـث ــر م ــن  2ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ب ـعــدمــا
تـ ـج ــاوزت ن ـتــائــج ال ــرب ــع ال ــراب ــع
التوقعات ،وتراجع سهم «نوفو
نورديسك» بأكثر من  5في المئة.
وف ـ ـ ــي آسـ ـ ـي ـ ــا ،ارتـ ـ ـف ـ ــع م ــؤش ــر
األسهم اليابانية «نيكي» خالل
جلسة أم ــس ،بعد تــراجـعــه على

الذهب يتراجع والدوالر مستقر
ان ـخ ـف ـضــت أسـ ـع ــار ال ــذه ــب ،أم ـ ــس ،في
الوقت الــذي يترقب المستثمرون بيانات
ال ــوظ ــائ ــف ف ــي ال ـق ـطــاعــات غ ـيــر الــزراع ـيــة
األميركية التي ستصدر اليوم ،بحثا عن
مؤشرات على حالة أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجع الذهب في المعامالت الفورية
 0.4في المئة إلى  1339.71دوالرا لألوقية
(األونصة) بحلول الساعة  08:31بتوقيت
غرينتش .والمس المعدن األصفر 1332.30
دوالرا لألوقية في الجلسة السابقة ،وهو

أدنى مستوياته منذ  23يناير.
واسـتـقــر الــذهــب فــي الـعـقــود األميركية
اآل ج ـلــة تسليم فـبــرا يــر دون تغيير يذكر
تقريبا عند  1339دوالرا لألوقية.
واس ـت ـق ــر ال ـ ـ ــدوالر م ـقــابــل س ـلــة عـمــات
رئ ـي ـســة ،أمـ ــس ،بـعــد أن أل ـمــح «ال ـمــركــزي»
األميركي إلى ثقته بشأن التضخم والنمو
فــي اقـتـصــاد ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،مــا عــزز
التوقعات بأنه سيرفع أسعار الفائدة عدة
مرات هذا العام.

وارتـ ـف ــع ال ـ ـ ــدوالر أم ـ ــام أغ ـل ــب الـعـمــات
الــرئ ـي ـســة ع ـلــى ن ـحــو ط ـف ـيــف ،ع ـقــب ق ــرار
«الـ ـف ــدرال ــي» م ـب ــاش ــرة .إذ ارت ـف ــع مــؤشــره،
الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العمالت
الرئيسة هامشيا بنسبة  0.1في المئة إلى
 89.2نقطة الساعة  10:08مساء بتوقيت
مكة المكرمة.
واس ـت ـق ــر الـ ـي ــورو م ـقــابــل ال ـ ـ ــدوالر عند
 ،1.2396فـيـمــا ارت ـف ــع الـ ـ ــدوالر أمـ ــام الـيــن
الياباني بنسبة  0.5في المئة إلى .109.3

م ــدار  6جلسات متتالية ،بدعم
من ارتفاع البنوك ،بسبب الكشف
عن نتائج أعمال مالية قوية ،مع
تراجع الين.
وعـنــد اإلغـ ــاق ،ارت ـفــع مؤشر
«نـ ـيـ ـك ــي»  1.68فـ ــي ال ـم ـئ ــة عـنــد
 23486نقطة ،كما صعد المؤشر
األوسع نطاقا (توبكس)  1.84في
المئة إلى  1870نقطة.
وصـ ـع ــد س ـه ــم «ف ــوج ــي فـيـلــم
هــولــدي ـن ـجــز» بــأك ـثــر م ــن  12في
المئة ،بعدما تراجع أمس ،عقب
تــأكـيــد ال ـشــركــة أن ـهــا ستشتري
حصة مسيطرة في «زيروكس».
في المقابل ،انخفضت األسهم

الـصـيـنـيــة ف ــي خ ـتــام الـ ـت ــداوالت
للجلسة الــرابـعــة عـلــى الـتــوالــي،
م ـت ـج ـه ــة ل ـت ـس ـج ــل أس ـ ـ ـ ــوأ أداء
أسبوعي منذ عام  ،2016بضغط
مــن م ـخــاوف الـمـسـتـثـمــريــن إزاء
نتائج أعمال الشركات الصغيرة.
وفي نهاية الجلسة ،انخفض
مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة
 0.95في المئة إلــى  3446نقطة،
مسجال بــذ لــك أد ن ــى مستوياته
في أسبوعين.
وف ــي ه ــون ــغ ك ــون ــغ ،انـخـفــض
م ــؤش ــر «ه ــان ــغ س ــان ــغ» بـنـسـبــة
 0.75في المئة إلى  32642نقطة،
بعدما سجل أمــس األول أفضل

مكاسب شهرية منذ أبريل .2015
وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات ال ـ ـس ـ ـلـ ــع
االستهالكية والرعاية الصحية
بـ ـي ــن أك ـ ـبـ ــر ال ـ ـخـ ــاسـ ــريـ ــن خ ــال
تـ ـع ــام ــات أم ـ ـ ــس ،الـ ـت ــي ش ـهــدت
انخفاض عشرات األسهم بأقصى
حــد يــومــي ممكن ،الـبــالــغ  10في
ال ـم ـئ ــة .وي ـس ـت ـب ـعــد م ـح ـل ـلــون أن
تتواصل الموجة البيعية طويال،
حيث يتوقعون تدخل الصناديق
التابعة للدولة قريبا لدعم سوق
األسـ ـه ــم وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى مــؤشــر
«شنغهاي» أعلى مستوى 3400
نقطة.
(أرقام)

مخاوف بشأن خطة ترامب لتنمية البنية التحتية
وم ــن بـيــن ال ـم ـعــادن الـنـفـيـســة األخ ــرى،
انخفضت الفضة في المعامالت الفورية
 0.4فــي المئة إلــى  17.25دوالرا لألوقية،
في حين تراجع البالتين  0.9في المئة إلى
 991دوالرا لألوقية.
وه ـب ــط الـ ـب ــادي ــوم  0.8ف ــي ال ـم ـئــة إلــى
 1019.50دوالرا لــأوقـيــة ،بـعــدمــا تــراجــع
ألد ن ــى مستوياته مـنــذ  18ديسمبر عند
 1013.72دوالرا لألوقية فــي وقــت سابق
من الجلسة.

كان من المتوقع أن يستخدم الرئيس دونالد ترامب
خطابه حــول «حــالــة االت ـحــاد» لتقديم تفاصيل حول
استثماراته الضخمة المقترحة في البنية التحتية.
ول ـكــن بـعــد ال ـخ ـط ــاب ،أص ـيــب ال ـعــديــد م ــن محللي
السياسات بخيبة أمل إزاء عدم تقديمه تفاصيل وزيادة
الشكوك حول فرص االستثمار واسعة النطاق في الطرق
والجسور األميركية .كان ترامب تعهد باستثمار 1.5
تريليون دوالر على تطوير الطرق والجسور في البالد،
ً
ولكنه تـطــرق إلــى بعض التفاصيل األخ ــرى ،مطالبا
ً
الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالعمل معا من

أجــل توفير بنية تحتية آمنة وسريعة ومــوثــوق بها
وحديثة يحتاجها االقتصاد ويستحقها الشعب .ولكن
ال ُيعرف سوى القليل عن الخطة التي حددت وجهات
إنفاق بعض التمويل الذي سيشمل  200مليار دوالر في
اإلنفاق الفيدرالي مع  1.3تريليون دوالر أخرى قادمة من
الحكومة واالستثمار المحلي والخاص .ويرى محللون
لـ «بيزنس إنسايدر» أن الخطة لديها احتمال ضئيل بأن
تؤتي ثمارها ،فرغم طموح خطة الرئيس فإنه ال تزال
هناك مخاوف متعلقة بالتمويل والخالفات السياسية
بين الحزبين بشأن اإلنفاق الحكومي.

هل يعني ضعف الدوالر بالضرورة دعم االقتصاد األميركي؟
فـ ــي بـ ــدايـ ــة ع ـ ــام  ،2017وق ـبــل
تـنـصـيــب دون ــال ــد ت ــرام ــب رئـيـســا
للواليات المتحدة ،أظهر استطالع
رأي ،أجـ ـ ــراه م ـص ــرف «ب ـن ــك أوف
أم ـي ــرك ــا م ـيــريــل ل ـي ـن ــش» ،اع ـت ـقــاد
م ــدي ــري ال ـص ـنــاديــق ب ــأن ال ــره ــان
على انخفاض الدوالر هو االتجاه
ً
األكثر إقبال.
وب ــالـ ـفـ ـع ــل ،ان ـخ ـف ــض ال ـ ـ ــدوالر
بنسبة  9في المئة مقابل العمالت
الــرئ ـي ـس ـيــة األخ ـ ــرى خـ ــال ال ـعــام
الـ ـم ــاض ــي ،وم ـ ــع ذل ـ ــك ل ــم تـتـضــح
بعد ما تفكر فيه إدارة ترامب إزاء
هــذا األم ــر ،رغــم تصريحات وزيــر
الخزانة ستيف منوشين األخيرة،
بحسب تقرير لـ»اإليكونوميست».
وقال منوشين ،خالل المنتدى
االقتصادي العالمي هذا العام ،إن
ضـعــف الـ ــدوالر أم ــر جـيــد لـبــاده،
لما له من انعكاسات إيجابية على
التجارة ،وهو تصريح غير مألوف
من المسؤولين األميركيين الذين
ت ـب ـنــوا خ ـط ــاب «الـ ـ ـ ــدوالر ال ـق ــوي»
دائما.

رؤية أميركية مضطربة
 -انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــض الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ع ـق ــب

تصريحات منوشين ،لكنه عاود
االرتفاع بعدما أبدى ترامب تأييده
لعملة قوية ،رغم أن األخير سبق
أن ان ـت ـقــد ق ــوة ال ـ ــدوالر الـمـفــرطــة
وتسببها في إرباك األسواق.
 م ــا ي ــزي ــد ال ـم ـش ـهــد ت ـع ـق ـيــدا،هـ ــو ت ــرك ـي ــز اإلدارة ع ـل ــى إن ـه ــاء
العجز الـتـجــاري فــي وقــت يعتقد
أن خـفــض ال ـضــرائــب سـيــزيــد من
الطلب ،مما يترتب عليه زيادة في
الواردات ،وبطبيعة الحال المزيد
من االختالل في الميزان التجاري.
 يـمـيــل ال ـع ـجــز ال ـت ـج ــاري إلــىاالن ـخ ـف ــاض خ ــال ال ــرك ــود ،لكنه
سيناريو غير مرغوب فيه على أي
حــال ،لــذا يبقى انخفاض الــدوالر
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر وس ـي ـل ــة لـتـقـلـيــص
ال ـع ـجــز وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى انـتـعــاش
االقتصاد في ذات الوقت.
 إذا مر الدوالر بتجربة مريرةأخرى مشابهة لما حدث في أواخر
الـثـمــانـيـنـيــات ،ف ــإن ذل ــك سـيـكــون
ً
ً
سيئا على ســوق األسـهــم وجـيــدا
بــالـنـسـبــة ل ـل ـس ـنــدات الـحـكــومـيــة،
حال كان ضعف العملة ناتجا عن
أخـبــار سيئة متعلقة باالقتصاد
األميركي.
 -أمـ ــا إذا كـ ــان ال ـض ـعــف نـتــاج

مـسـتـثـمــري ال ـس ـن ــدات األمـيــركـيــة
يعتقدون أن النمو االقتصاد القوي
س ـيــؤدي فــي نـهــايــة الـمـطــاف إلــى
ارت ـفــاع الـتـضـخــم ،ل ــذا يحتاجون
إلى مزيد من العائدات لتعويضهم.

أوروبا والبلدان الناشئة

ازده ــار تشهده األس ــواق الناشئة،
فسيعني ذلك استفادة المستثمرين
م ــن الـ ـف ــرص ال ـمــرب ـحــة ف ــي أمــاكــن
أخرى حول العالم.

مكاسب ومخاوف أميركية
 -يبدو أن ضعف الدوالر الحالي

ألمانيا :قوة سوق العمل تخفض
البطالة لمستوى قياسي
أظهرت بيانات أن عدد العاطلين في ألمانيا هبط
بأكثر من المتوقع في يناير ،وأن معدل البطالة سجل
مستوى قياسيا منخفضا ،وهو ما يعكس قوة سوق
العمل التي تغذي نموا يقوده االستهالك.
وأش ــارت الـبـيــانــات ،الـتــي أصــدرهــا مكتب العمل

االتحادي ،إلى أن إجمالي عدد العاطلين هبط بمقدار
 25ألفا إلى  2.415مليون ،في حين كان من المتوقع
أن ينخفض  17ألفا .وهبط معدل البطالة إلى  5.4في
المئة في يناير من  5.5في المئة بالشهر السابق ،وهو
أدنى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا في .1990

نمو الناتج المحلي اإلجمالي لروسيا
 %1.4في 2017
قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ــروسـ ـ ــي
فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن إن ال ـنــاتــج
ال ـم ـح ـلــي اإلجـ ـم ــال ــي لــروس ـيــا
شهد نموا بنسبة  1.4في المئة
فــي  ،2017وه ــو ال ـحــد األدن ــى

لنطاق حددته وزارة االقتصاد.
ونقلت وكــالــة تــاس لألنباء
ع ــن بــوت ـيــن ،قــولــه إن «الـنــاتــج
المحلي اإلجمالي الروسي زاد
 1.4في المئة العام الماضي».

وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وزارة اال ق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
الــروس ـيــة ،أن ت ـقــديــرات أولـيــة
تظهر أن اقتصاد روسيا نما
 1.8-1.4في المئة في .2017

مـ ــرت ـ ـبـ ــط بـ ــان ـ ـت ـ ـعـ ــاش االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
العالمي ،وهذا يساعد على تفسير
س ـبــب ال ـب ــداي ــة اإلي ـج ــاب ـي ــة لـســوق
األس ـه ــم ه ــذا ال ـع ــام ،فـهـبــوط قيمة
العملة الخضراء ال يدعم صادرات
الـشــركــات فـقــط ،بــل يـعــزز أرباحها
الخارج.
في
ً
 -وف ــق ــا ل ــ»ب ـن ــك أوف أم ـي ــرك ــا»،

حققت  68فــي المئة مــن الشركات
ذات االن ـت ـش ــار ال ـخ ــارج ــي ال ـقــوي
أرباحا وإيرادات أفضل من المتوقع
خ ــال الــربــع الــرابــع مــن  ،2017في
حين فعلت  39فــي المئة فقط من
ال ـش ــرك ــات ذات ال ـتــرك ـيــز الـمـحـلــي
األمر نفسه.
 رغـ ــم أن األسـ ـه ــم ح ـق ـقــت ًأداء

قـ ً
ـويــا ،فــإن أسـعــار سـنــدات الخزانة
ً
واص ـ ـ ـلـ ـ ــت االن ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــاض ،وطـ ـب ــع ــا
انـخـفـضــت عــائــدات ـهــا ،وق ــد يوحي
ذلـ ــك بـ ــأن الـم ـس ـتـثـمــريــن األج ــان ــب
يحتاجون إلى عائد أعلى إلقناعهم
ب ــاالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـ ــي أص ـ ـ ـ ــول ع ـم ـلــة
منخفضة.
 -هـ ـن ــاك ت ـف ـس ـي ــر آخـ ـ ــر ،هـ ــو أن

 ف ــي بـقـعــة أخـ ــرى م ــن الـعــالــم،سيؤدي ضعف الدوالر إلى ارتفاع
الـ ـ ـي ـ ــورو وب ــالـ ـت ــال ــي الـ ـم ــزي ــد مــن
التشديد المالي في أوروبا.
 أخـ ـي ــرا ،تـبـنــى رئ ـي ــس الـبـنــكاألوروبي ماريو دراجي،
المركزي ً
ً
ً
ودودا فيما يتعلق
خطابا هادئا
بالسياسة ا لـنـقــد يــة وتوقعاتها،
ف ــآخ ــر م ــا ق ــد ي ـخ ـطــر ب ـب ــال ــه اآلن
هو المزيد من االرتـفــاع في قيمة
اليورو.
 تــزامـنــت زي ــادة قيمة العملةالـ ـم ــوح ــدة مـ ــع ارتـ ـ ـف ـ ــاع ع ــائ ــدات
ال ـس ـن ــدات الـحـكــومـيــة األوروبـ ـي ــة
بــالـفـعــل ،وبــالـتــالــي فــإن األوض ــاع
ال ـم ــال ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة ف ــي الـمـنـطـقــة
متشددة بالفعل.
 أم ــا ال ـب ـلــدان الـنــامـيــة فتميلالحياة فيها إلــى أن تكون أسهل
ع ـن ــد انـ ـخـ ـف ــاض الـ ـ ـ ـ ــدوالر ،وع ـلــى

سبيل المثال ،وقعت األزمة المالية
اآلسيوية في أواخر التسعينيات
ب ــالـ ـت ــزام ــن م ـ ــع ارت ـ ـف ـ ــاع ال ـع ـم ـلــة
األميركية.
 ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـبـ ـل ــدان تــربــطعمالتها س ــواء بشكل رسـمــي أو
غير رسمي بالدوالر ،فإذا ارتفعت
قيمته تضطر لتشديد سياستها
الـنـقــديــة لـلـحـفــاظ عـلــى االرت ـبــاط،
بينما يتيح انخفاضه لهذه الدول
تـخـفـيــض ال ـف ــائ ــدة وت ـعــزيــز نمو
االقتصاد.
 ف ــي ح ـ ــال ت ــدف ــق ال ـك ـث ـيــر مــناألم ـ ــوال إل ــى األس ـ ــواق الـنــاشـئــة،
س ـي ـض ــر ذلـ ـ ــك ب ـم ـص ــدري ـه ــا وق ــد
يفقدهم القدرة على المنافسة مع
المبالغة في قيمة عمالتهم.
 إذا ارتفعت عائدات السنداتً
ً
كثيرا ،فسيضع ذلك ضغوطا على
النمو االقـتـصــادي ،لــذا لــن يمانع
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون ب ـض ـعــف الـ ـ ــدوالر
ً
قليل ،هم فقط ال يريدون حدوث
ذلك بشكل عميق.
(أرقام)

مصر 19.8 :مليار دوالر استثمارات األجانب
في أدوات الدين منذ تحرير سعر الصرف
فقد الجنيه نصف قيمته بعد
قرار تحرير سعر الصرف وأدى
ذلك إلى إنعاش التدفقات
الجنبية على السندات وأذونات
الخزانة الحكومية.

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات
الـمــالـيــة أحـمــد كـجــوك ام ــس إن اسـتـثـمــارات
األجــانــب فــي أدوات الــديــن الحكومية بلغت
نـحــو  19.8مـلـيــار دوالر مـنــذ تـحــريــر سعر
الصرف في الثالث من نوفمبر  2016وحتى
نهاية األسبوع الماضي في  25يناير.
وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر
صرف العملة المحلية ،والذي نتج عنه فقدان
الجنيه نصف قيمته ،في إنعاش التدفقات
األج ـن ـب ـيــة ع ـلــى ال ـس ـن ــدات وأذون ال ـخــزانــة
الحكومية.
ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين
األجــانــب ألدوات الــديــن رفــع أسـعــار الفائدة
األساسية على اإليداع واإلقراض  700نقطة
أس ــاس فــي نـحــو عـشــرة أشـهــر مـنــذ نوفمبر
 2016وحتى يوليو .2017
وأضــاف كجوك في تصريحات صحافية
أمس ان «إقبال األجانب على االستثمار في

السندات المصرية متزايد خالل هذه الفترة
وهـ ــو م ــا ي ـع ـكــس ث ـقــة الـمـسـتـثـمــر األج ـن ـبــي
المتزايدة باالقتصاد المصري».
ووصـلــت استثمارات األجــانــب فــي أدوات
الدين في السادس من ديسمبر إلى  19مليار
دوالر مقارنة بـ  18.8مليار دوالر في نهاية
أكتوبر و 18مليار دوالر في نهاية سبتمبر
و 9.8مليارات في نهاية يونيو.
وتظهر أحــدث أرقــام استثمارات األجانب
ف ــي أدوات ال ــدي ــن ال ـم ـح ـل ـيــة ت ــراج ــع وت ـيــرة
اسـتـثـمــارات األجــانــب الـشـهــريــة بشكل قــوي
منذ نوفمبر.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،أك ــد الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذى
لشركة «ســي أي» كابيتال محمود عطا الله
أن سعر العملة المصرية قبل اإل صــا حــات
المالية كان غير منطقي ،وكان يعيق دخول
المستثمرين إلى السوق المصرية.
وتوقع عطا الله ،في لقاء مع «العربية» ،أن

تنخفض أسعار الفائدة ما سيوجه االهتمام
إلى البورصة واألسهم.
وفي سياق متصل ،أشار إلى ضرورة زيادة
المنتجات المالية في البورصة المصرية.
وفقد الجنيه نصف قيمته بعد قرار تحرير
سعر الصرف وأدى ذلك إلى إنعاش التدفقات
الـجـنـبـيــة عـلــى ال ـس ـنــدات وأذون ـ ــات الـخــزانــة
الحكومية.
كـمــا أدى تـعــويــم العملة إل ــى رف ــع أسـعــار
ال ـفــائــدة األســاس ـيــة عـلــى اإليـ ــداع واإلق ــراض
بنحو  700نقطة أساس في  10أشهر.
وكــانــت بـيــانــات للبنك ال ـمــركــزي أظـهــرت
األربـ ـع ــاء ارتـ ـف ــاع ال ـم ـع ــروض ال ـن ـقــدي (ن)2
بـنـسـبــة  20.919%عـلــى أسـ ــاس س ـنــوي في
نهاية ديسمبر.
وقال البنك إن حجم المعروض النقدي بلغ
 3.2تريليونات جنيه أو مــا يـعــادل 181.33
(رويترز)
		
مليار دوالر.
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ً
«فيسبوك» تسجل أرباحا فصلية فوق التوقعات
مارك زوكربيرغ  2017كانت سنة صعبة بالنسبة للشركة

طمأنت فيسبوك المستثمرين،
أمس األول ،بأن نشاطها
لإلعالنات الرقمية سيظل
يحقق ربحية عالية ،على الرغم
من انخفاض معدل استخدام
شبكة التواصل االجتماعي
وتعديالت على خدمتها
الشهيرة للبث اإلخباري.

ان ـخ ـفــض س ـهــم «ف ـي ـس ـبــوك»
( )FB.Oأ ك ـثــر م ــن  4ف ــي ا لـمـئــة
خــال ت ــداوالت مــا بـعــد إغــاق
ج ـ ـل ـ ـسـ ــة أ م ـ ـ ـ ــس األول ،ع ـق ــب
إعالن الشركة نتائج أعمالها
الفصلية.
وك ـش ـف ــت ش ــرك ــة ال ـت ــواص ــل
االجتماعي عن تسجيل صافي
دخل قدره  4.27مليارات دوالر
أو  1.44دوالر للسهم في الربع
األ خـيــر مــن عــام  2017مقارنة
بـ  3.57مليارات دوالر أو 1.21
دوالر للسهم في الفترة نفسها
م ــن ع ــام  ،2016و ش ـم ـلــت تـلــك
ً
األر بـ ـ ــاح  77س ـن ـتــا ل ـكــل سـهــم
بتأثير من الخفض الضريبي
الذي أقره الكونغرس واإلدارة
فـ ــي أم ـ ـيـ ــركـ ــا .ومـ ـ ــع اس ـت ـث ـن ــاء
م ـخ ـص ـصــات الـ ـض ــرائ ــب ،بـلــغ
ربح الشركة  2.21دوالر للسهم
ل ـي ـف ــوق ت ــوقـ ـع ــات ال ـم ـح ـل ـل ـيــن
ً
ا لـ ـب ــا لـ ـغ ــة  1.95دوالر و فـ ـق ــا
ل ـت ــوم ـس ــون روي ـ ـت ـ ــرز آي/بـ ـ ــي/
إي/إس.
وقالت فيسبوك إنها زادت
مخصصاتها لضرائب الدخل
لعام  2017بواقع  2.27مليار
دوالر ف ــي ض ـ ــوء ا ل ـت ـع ــد ي ــات
الضريبية بالواليات المتحدة.
و كــا نــت تــو قـعــات المحللين
تشير إلى تسجيل «فيسبوك»
ص ــا ف ــي د خ ـ ــل بـ ـح ــوا ل ــي 1.94
دوالر ل ـ ـل ـ ـس ـ ـهـ ــم وإ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
بحوالي  12.55مليار دوالر.
وبــالـنـسـبــة لـلــربــع الـسـنــوي
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،ي ـ ـتـ ــوقـ ــع م ـح ـل ـل ــون

ً
ت ـح ـق ـيــق «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» أربـ ــاحـ ــا
ب ـح ــوا ل ــي  1.23دوالر لـلـسـهــم
وإيرادات بحوالي  11.12مليار
دوالر.
وطـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــأن ـ ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــوك
المستثمرين يوم أمس األول،
ب ـ ـ ـ ــأن ن ـ ـشـ ــاط ـ ـهـ ــا ل ـ ــإع ـ ــان ـ ــات
ال ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة س ـ ـ ـي ـ ـ ـظـ ـ ــل يـ ـحـ ـق ــق
ربـحـيــة عــالـيــة عـلــى الــرغــم من
ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض م ـ ـعـ ــدل اسـ ـتـ ـخ ــدام
ش ـب ـكــة ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
وت ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــات ع ـ ـلـ ــى خ ــدمـ ـتـ ـه ــا
الشهيرة للبث اإلخباري.
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة ف ــي تـقــريــر
ن ـت ــا ئ ــج األ ع ـ ـمـ ــال إن إ ج ـم ــا ل ــي
إي ــراداتـ ـه ــا ال ـف ـص ـل ـيــة ق ـف ــز 47
فــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس سنوي
إلى  12.97مليار دوالر ،وذكر
مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون تـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــون فــي
مؤتمر عبر الهاتف أنهم يرون
ً
مزيدا من الفرص لجني أموال
حتى وإن تقلص ا لــو قــت ا لــذي
ي ـق ـض ـيــه ال ـم ـس ـت ـخــدمــون عـلــى
فيسبوك.
وتـ ـ ـس ـ ــاء ل م ـح ـل ـل ــون ب ـش ــأن
م ـ ـ ـ ــدى م ـ ـ ــرون ـ ـ ــة أك ـ ـ ـبـ ـ ــر ش ـب ـك ــة
ل ـ ـل ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي فــي
العالم ،والتي تجري تغييرات

ع ـلــى مـنـتـجــاتـهــا لـمـنــع تــأثـيــر
حـ ـم ــات أج ـن ـب ـي ــة ك ـت ـل ــك ال ـتــي
تقول ،إن روسيا قامت بها.
وأج ــرت فـيـسـبــوك تـعــديــات
ع ـل ــى خ ــدم ــة الـ ـب ــث اإلخـ ـب ــاري
أل س ـبــاب مــن بينها مــا كشفت
ع ـنــه ال ـش ــرك ــة الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
مــن أن بـعــض الـعـمــاء ال ــروس
اس ـت ـخ ــدم ــوا ش ـب ـكــة ال ـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي لـ ـلـ ـت ــأثـ ـي ــر ع ـلــى
الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن فــي
الفترة بين عامي  2015و2017
وهو ما تنفيه موسكو.
و قـ ــا لـ ــت ف ـي ـس ـب ــوك إن 126
مليون أميركي ربما شاهدوا
إعالنات ومنشورات سياسية
مــد عــو مــة م ــن رو سـ ـي ــا .وزادت
ف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف ي ـ ــوم
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء فـ ــي تـ ـق ــري ــر ن ـت ــائ ــج
األعمال ،إذ قالت إنه في نهاية
العام الماضي انخفض الوقت،
الـ ــذي يـقـضـيــه الـمـسـتـخــدمــون
على الموقع بنحو  50مليون
ً
ساعة يوميا .
لـكــن مـســؤولــي فـيـسـبــوك ما
لـبـثــوا أن ع ـبــروا عــن تـفــاؤلـهــم
في اتصال هاتفي مع محللين،
قــائ ـل ـيــن ،إن ال ـت ـغ ـي ـيــرات الـتــي

ً
تـ ـج ــرى ردا ع ـل ــى اال نـ ـتـ ـق ــادات
ً
سـتــؤثــر إيـجــابــا عـلــى الـنـشــاط
فـ ـ ــي األم ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــل ،وق ـ ـ ــد ال
ي ـك ــون ل ـهــا أض ـ ــرار ك ـب ـيــرة فــي
األجـ ــل ال ـق ـص ـيــر .وارتـ ـف ــع عــدد
مستخدمي فيسبوك النشطين
ً
يوميا  14فــي المئة إ لــى 1.40
مليار مقارنة مع مستواه قبل
ع ــام لـكـنــه ج ــاء دون تــو قـعــات
المحللين البالغة  1.41مليار
فـ ــي الـ ــربـ ــع األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن ال ـع ــام
ً
وف ـقــا لـبـيــانــات مــالـيــة وشــركــة
فاكتست للتحليالت.
غـيــر أن إجـمــالــي اإليـ ــرادات،
فاق توقعات المحللين البالغة
ً
 12.55مـ ـلـ ـي ــار دوالر ،و فـ ـق ــا
لتوقعات تومسون رويترز آي/
بي/إي/إس.
وبـ ـ ـل ـ ــغ إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ــرادات
اإل عــا نــات  12.78مليار دوالر
فـ ــي الـ ــربـ ــع األخ ـ ـيـ ــر ال ـم ـن ـت ـهــي
فــي  31ديسمبر كــا نــون األول،
مقارنة مع  12.30في تقديرات
ً
ال ـم ـح ـل ـل ـيــن وف ـ ـقـ ــا ل ـتــوم ـســون
رويترز آي/بي/إس/إس.
وش ـك ـلــت إي ـ ـ ــرادات إع ــان ــات
ا ل ـم ـح ـم ــول  89فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة مــن
إج ـمــالــي مـبـيـعــات اإلع ــان ــات،
ً
ار تـفــا عــا مــن  84فــي المئة قبل
عـ ـ ـ ــام .وك ـ ـشـ ــف فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك عــن
ان ـخ ـفــاض م ـعــدل ال ــوق ــت ال ــذي
يـقـضـيــه ال ـنــاس عـلــى الـمــوقــع،
كما تراجع عدد المستخدمين
فــي ا لــوال يــات المتحدة وكندا،
بسبب التغييرات التي أجراها
ع ـلــى أسـ ـل ــوب عـ ــرض األخ ـب ــار

(تغذية األخبار) .News Feed
وذ كـ ـ ـ ــرت ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة ،أن ه ــذه
الـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــرات ج ـ ـ ـ ـ ــاء ت وس ـ ــط
م ــراج ـع ــة أع ـم ــال ـه ــا اإلع ــان ـي ــة
ودورهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــات
السياسية واأل ثــر االجتماعي
ً
األوسع نطاقا .
ووصـ ـ ـ ـ ــف رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـش ــرك ــة
ومــؤسـسـهــا م ــارك زوكــرب ـيــرغ،
عام  2017بأنه «عام قوي ،لكنه
ً
ً
أيضا كان صعبا ».
وقال زوكربيرغ ،إن الشركة
تقوم بإجراء تغييرات لضمان
أن و قـ ــت ا ل ـم ـس ـت ـخــد م ـيــن عـلــى
ش ـب ـكــة ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
كان «ذو هدف بشكل أكبر».
و قــال إن التغييرات ،والتي
تـ ـشـ ـم ــل ع ـ ـ ــرض ع ـ ـ ــدد أق ـ ـ ــل مــن
مقاطع الفيديو المنتشرة على
اإلنترنت ،قد خفضت بالفعل
ا لــو قــت عـلــى مــو قــع الفيسبوك
بنحو  5في المئة أو ما يقرب
من  50مليون ساعة في اليوم.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك
ً
أيضا إن نمو مستخدميها قد
ً
هدأ قليال من تأثير التحديث
األخير.
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مستقبل الكويت
المشرق
فهد الشطي
تعالت األص ــوات فــي السنوات السابقة تهاجم بكل قوتها ،نظرا
لعدم طــرح الحكومة أي مشروع تنموي من فئة «الميغا بروجكت»،
متناسين األوض ــاع الساخنة اإلقليمية المحيطة ،وعندما اختارت
الحكومة الفرصة وا لــو قــت المناسبين للبدء بهذه المشاريع ،ساد
صمت هــذه األصــوات التي تمنيت ،ولــو لمرة ،أن ترفع القبعة تحية
للحكومة على صوابها.
ومع بداية التوجه الحكومي األخير إلنعاش الجزر المهملة ألعوام
وسنوات عديدة ،أصبحت فرصة االستثمار والعمل على تطويرها
بصراحة هي األولوية االقتصادية الملحة ،نظرا ألنها الواجهة القادمة
للبلد للنهوض بــه إلــى القمة ،وإعـطــاء القطاع الـخــاص للعودة إلى
الــريــادة والفرصة للتعافي ،ولتعود عجلة ال ــدوران االقتصادي كما
عهدناها دوما وأبدا مستمرة بفضل الله ،ومن خالل رئيس ومجلس
أمناء بجهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان الموقرين
وخبراتهم سيتبين القاصي والداني مدى جهدهم على إنجاح ما بدأوه
في السنوات السابقة من العمل على التخطيط والسنوات القادمة من
تنفيذ هذه الخطط ،آملين أن تتوالى نجاحاتهم.
ومن خالل هذه المشاريع التي ستطرح وترى النور لتصبح هاتان
الجزيرتان (فيلكا وبوبيان) دانتين متأللئتين تضيئان إلــى عنان
السماء ليال ،ولتصبح مركزا لألعمال واالتصال نهارا ،ستدخل الكويت
مرحلة جــديــدة لتكون درة الـعــالــم والــرابــط بين دول آسـيــا وأوروب ــا
ومنطقة الخليج الـعــربــي فــي الـقــابــل مــن األي ــام والـسـنــوات الـقــادمــة،
وستعبد مدينة الـحــريــر (الـصـبـيــة) طــريــق الـحــريــر الـجــديــد فــي كافة
مجاالت االستثمار والتجارة واالقتصاد والتكنولوجيا ،وغيرها من
الفرص لتكون الممر لهذا الطريق التاريخي الذي كان سببا في ازدهار
الحضارات قديما ،وسيعود بإذن الله في القريب العاجل بفضل رئيس
ومجلس أمناء بجهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان
الذي أتمنى أن يستمر نهجهم في التطوير والبناء ليقدموا ما نتمنى
على أرض الواقع لتصبح حقيقة مشرقة.
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حوار مع الشاعرة نهلة
كبارة قرحاني حول
ديوانها {خربشات
أنثوية} الذي ّ
ضمنته
همسات من خريف العمر.

١٥

الممثلة المصرية ريم
ِّ
البارودي تؤكد أن مساحة
الدور ال تشغلها وتتحدث
عن دوريها في {السر}
و{الوتر}.

١٦
مسك وعنبر

٢٠

أحيا المايسترو فيصل
أفالم اجتماعية وتكريمات
ّ
يتضمنها {مهرجان التميمي أمسية "ناي" أمام
وندوات
جمهور كبير متذوق للفن
جمعية الفيلم} .لقاء مع
رئيسه محمود عبد السميع .توافد على مركز اليرموك
الثقافي.

شاكيرا تبدأ جولتها الغنائية
من هامبورغ في يونيو المقبل
تستعد النجمةشاكيرا لجولتها األوروبية لعام  ،2018التي
تبدأها من هامبورغ  -ألمانيا يوم  3يونيو المقبل ،حيث تحيي
 4حفالت في عــدد من المدن األلمانية ،وتــواصــل جولتها في
عدد من العواصم األوروبية بين لندن وفرنسا ،ثم تختتمها
في إسبانيا بخمس حفالت في  5مدن إسبانية ،وذلــك يوم 7
يوليو ،وتحديدا في مدينة برشلونة.
وقــد أعلنت تفاصيل جولتها ،وهــي كالتالي 3 :يونيو في
باركليكارد أريـنــا (هــامـبــورغ)  -ألمانيا 5 ،يونيو فــي ساحة
النكسيس (كولن)  -ألمانيا 7 ،يونيو في ( Sportpaleisمركسم
 أن ـتــوربــن)  -بـلـجـيـكــا 9 ،يــونـيــو فــي قـبــة زي ـغــو (أم ـس ـتــردام) هــولـنــدا 11 ،يــونـيــو فــي ( O2ل ـنــدن) -الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة13 ،يونيو فــي أكــوروتـلــز أريـنــا (بــاريــس)  -فرنسا 14 ،يونيو في
أكوروتلز أرينا (باريس)  -فرنسا 17 ،يونيو في Olympiahalle
(مـيــونـيــخ)  -ألـمــانـيــا 19 ،يــونـيــو فــي ( Rockhalإي ــش-س ــور-
ألزيت)  -لوكسمبورغ 21 ،يونيو منتدى ميديوالنوم (ميالن)
 إيطاليا 22 ،يونيو ( Hallenstadionزيــورخ)  -سويسرا24 ،يونيو في بــوردوكــس أرينا (بــوردوكــس)  -فرنسا 25 ،يونيو
في بارك وسيتس أرينا (مونبلييه)  -فرنسا 28 ،يونيو ألتيس
أرينا (لشبونة)  -البرتغال 30 ،يونيو في بي إي سي (بلباو) -
إسبانيا 1 ،يوليو في كوليسيوم دا كورونا (كورونا)  -إسبانيا،
 3يوليو في مركز ويزينك (مدريد)  -إسبانيا 6 ،و 7يوليو في
باالو سان جوردي (برشلونة)  -إسبانيا.
وكشفت كذلك عن تفاصيل جولتها في الواليات المتحدة

األميركية وكندا ،وهي 3 :أغسطس في المركز المتحد  -شيكاغو،
 4أغسطس في ليتل سيزارس  -ديترويت 7 ،أغسطس في مركز
كندا للطيران  -تورنتو (كـنــدا) 8 ،أغسطس في مركز الجرس
بمونتريال (كندا) 10 ،أغسطس في حديقة ماديسون  -نيويورك،
 11أغسطس في فيريزون سنتر  -واشنطن 14 ،أغسطس في
أمــواي سنتر  -أورالن ــدو 15 ،أغسطس في  - BB & Tسانرايز،
 17و 18أغسطس ،الخطوط الجوية األميركية أرينا  -ميامي،
 21أغـسـطــس فــي مــركــز الـخـطــوط الـجــويــة األمـيــركـيــة  -داالس
(تكساس) 22 ،أغسطس في تويوتا سنتر  -هيوستن (تكساس)،
 24أغسطس في  AT&Tسنتر  -ســان أنطونيو (تكساس)26 ،
أغسطس في منتج أرينا  -فينيكس 28 ،أغسطس في المنتدى
 لــوس أنجلس (كاليفورنيا) 31 ،أغسطس فــي هــونــدا سنترأنهايم (كاليفورنيا) 1 ،سبتمبر في مغم جراند  -الس فيغاس،
 5سبتمبر في كازينو فالي فيو سنتر  -سان دييغو 6 ،سبتمبر
في ساب سنتر  -سان خوسيه (كاليفورنيا).
م ــن جــانــب آخـ ــر ،كـشـفــت ت ـقــاريــر ص ـحــاف ـيــة ،أن ث ــروة
الـمـطــربــة الـكــولــومـبـيــة شــاك ـيــرا ت ـقــدر بـ ـ  750مليون
دوالر ،واعتمدت التقارير على مستندات قالت إنها
حصلت عليها أخيرا.

شاكيرا

تصوير «»House of Cards
بدون سبيسي

شايك تعلن محبتها لجمهورها جيمي دورنان يمنع زوجته
من مشاهدة فيلمه
في العالم العربي

إيرينا شايك

كيفن سبيسي
عاودت شبكة "نيتفليكس" العمل على تصوير الموسم السادس واألخير من مسلسل "House
 "of Cardsبدون النجم الشهير كيفن سبيسي ،بعد إيقاف التصوير منذ شهر أكتوبر الماضي
إثر اتهامات التحرش الجنسي التي وجهت إلى بطل المسلسل كيفن سبيسي.
وأعلنت الشبكة انضمام كل من النجمين دايــان الين وغريغ كينير إلى الموسم السادس
للمسلسل ،ال ــذي ت ــدور قصته ح ــول رج ــل سـيــاســي طـمــوح مــن ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي وعضو
الكونغرس األمريكي فرانسيس أندرود.

فاجأت العارضة الروسيةإيرينا شايك جمهورها في العالم العربي ،عندما ظهرت في
فيديو ّ
صورته لمصلحة مجلة "فوغ" بالعربية ،بتحدثها بالعربية قائلة" :أنا إيرينا شايك،
ً
مرحبا بكم في جلسة تصويري مع مجلة (فــوغ) بالعربية" ،مضيفة" :ولــدت في روسيا
ً ّ
بمدينة يمنجنيسك ،علما أن هناك البعض من يظن أنني برازيلية ،وهــذه المرة األولــى
ّ
أصور فيها للمجلة ،أحب المعجبين في العالم العربي" ،لتعلق في الختام" :أصبحت
التي
ً
أتكلم العربية جيدا".

جيمي دورنان
كشف النجم العالمي الشهير جيمي دورنان أنه لم يسمح لزوجته بمشاهدة أي فيلم من أفالم
" ،"Fifty Shades of Greyقائال" :لن أدفع أمواال على تذكرة لتشاهدني زوجتي بهذا الشكل".
يشار إلى أن الفيلم األميركي يتضمن إغراء ورومانسية ،تدور قصته حول أناستازيا ستيل،
خريجة إحدى الجامعات التي تدخل في عالقة حميمية مع الملياردير الشاب كريستيان غراي،
وأحدث الفيلم ضجة كبيرة بسبب المشاهد الجريئة بين البطلين.

«ستار وورز» يحقق إيرادات
 ١.٣مليار دوالر
ح ـقــق ف ـي ـلــم "سـ ـت ــار وورز :ذا الســت
ج ـي ــداي" ،إيـ ــرادات بلغت مـلـيــارا و312
مليون دوالر ،في شباك التذاكر العالمي
خالل أسبوعه السابع ،وذلك بعد عرضه
في أكثر من  4232دار عرض سينمائية
حول العالم ،منذ طرحه في  15ديسمبر
الماضي ،وفقا لما ذكــره موقع بوكس
أوفيس موجو األميركي.
ال ـف ـي ـلــم يـنـتـمــي لـفـئــة أوبـ ـ ــرا الـفـضــاء
والمغامرة ،وهو من إنتاج استديوهات
بــوي ـنــا فـيـسـتــا ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ،وإع ـ ــداد
وإخ ــراج ري ــان جــونـســون ،ويـشــارك في
بطولته عدد كبير من النجوم ،أبرزهم
مارك هاميل وآدم درايفر وديزي ريدلي
وجون بويجا وأوسكار إسحاق وآندي
سركيس ولوبيتا نيونغو ودومينال
جليسون وأنتوني دانيلز وجويندولين
ك ــريـ ـسـ ـت ــي ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى لـ ـ ـ ــورا دي ـ ــرن

وبينيشيو ديل تورو ،والفيلم هو آخر
أعمال كاري فيشر قبل وفاتها في شهر
ديسمبر .2016
ت ــدور أحـ ــداث قـصــة الـفـيـلــم فــي إطــار
م ــن اإلث ـ ـ ــارة وال ـم ـغ ــام ــرة ،حـ ــول أب ـطــال
سلسلة "حرب النجوم" الذين يواصلون
مـغــامــرتـهــم ال ـك ـبــرى ال ـتــي تـكـشــف لهم
الكثير من ألغاز الماضي فيما يتعلق
بالقوة ،ويسلط هذا الجزء الضوء على
شخصية الجيداي الشابة "راي" التي
تتلقى تدريبات جيداي على يد الجيداي
الـكـبـيــر "لـ ــوك س ـك ــاي ووكـ ـ ــر" ،أم ــا فى
تغيير كفة الصراع ضد قوى الشر إلى
مصلحة المقاومة.
مشهد من «ستار وورز :ذا الست جيداي»
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الشاعرة نهلة كبارة قرحاني :لن أختبئ وراء الكلمات

إصدارات

«أروي لكم ما تراه عيناي»

متمردة على العادات والتقاليد البالية التي تحط من قدر المرأة
الزمان
إذا كان ديوانها الجديد يندرج ضمن خربشات من خريف العمر ،فإن قصائده تخرج من نطاق لعبة ً
تحاكي كل زمان ومكان .الشاعرة نهلة كبارة قرحاني امتشقت قلمها باكرا في
والمكان لتعكس تجارب في الحياة
ً
عاودت اللقاء به وهي في السبعين من عمرها ،وكان ثمرة
أن
إلى
عنه،
بعيدا
أخذتها
طفولتها ،لكن أمور الحياة
ً
ّ
هذا اللقاء ديوانها األول «خربشات أنثوية» الذي ضمنته بوحا ربيعي التعبير ،يزخر بكل ما يعتمل في نفسها من
حب ومن ثورة وتمرد على واقع المرأة وظلم العادات والتقاليد لها ،وأرادته صفحة جديدة في حياتها تنطلق منه
إلى غد تخطط له بأجمل األحالم.
حول ديوانها الجديد «خربشات أنثوية» وتجربتها الشعرية كان الحوار التالي معها.
بيروت -منار علي حسن

في صباي تأثرت
بالثورات في دول
أميركا الالتينية
حيث أمضيت
 14سنة

«خ ��رب� �ش ��ات أن� �ث ��وي ��ة» دي� ��وان� ��ك األول
ً
ً
أصدرته اليوم بعدما قطعت شوطا كبيرا
في الحياة والتجارب ،لماذا اخترت هذه
المرحلة من عمرك إلصداره؟
أن��������ا ل������م أخ�����ت�����ر ال����ت����وق����ي����ت إلص��������دار
خ��رب��ش��ات��ي .ث��م��ة ع���وام���ل دف��ع��ت��ن��ي إل��ى
ذل���ك .بصراحة ل��م أف��ك��ر ق��ط ف��ي نشر ما
أك��ت��ب ول���م ت��ك��ن ال���ظ���روف م��ؤات��ي��ة .فمن
سيقرأ؟ وال مؤهالت لدي سوى شغفي
ب��ال��ق��راء ة وعشقي للغة العربية .كتبت
ً
ً
كثيرا ومزقت كثيرا وتألمت ألن مع كل
تمزيق ورقة كانت نفسي تذهب حسرات
عليها .لكن م��ع دخ��ول��ي عالم اإلنترنت
وال���ـ{ف���ي���س���ب���وك} وج������دت م����ن ي��ت��اب��ع��ن��ي
ويشجعني .ثم التقيت الدكتور أسامة
ظافر ك��ب��ارة ،أستاذ اإلع�لام في جامعة
ال���ج���ن���ان ،ول�����ه ي���رج���ع ال���ف���ض���ل ف����ي ه���ذا
اإلص��دار .قرأ ما أكتب وكانت المفاجأة
ً
أن سألني إن كنت أحب أن أصدر كتابا.
ضحكت يومها من قلبي وبدأت أحرف
ً
تنساب على ورق مضمخ بالدموع فرحا
ورهبة وخشية.
توحي كلمة خربشات بالطفولة فيما
ال�ق�ص��ائ��د م��ن وح ��ي خ��ري��ف ال �ع �م��ر ،أال
تعتبرين أن الزمن ال مكان له في الشعر
وأن القصيدة ال عمر لها؟
ف����ي م����راح����ل ال���ح���ي���اة ك���اف���ة ج��م��ي��ع��ن��ا
يخربش .ال أعتبر نفسي شاعرة ولكن
وج����دان����ي����ة ،ول���ي���س ف����ي ال���ع���م���ر خ��ري��ف
وربيع ،ثمة حياة نحياها بألم وسعادة
ب��ف��رح وح�����زن .م���ن خ�ل�ال ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة
أردت اإلض����������اء ة ع���ل���ى ه������ذه ال���م���رح���ل���ة
ال��ع��م��ري��ة ال��ع��م��ي��ق��ة ال��خ��ب��رة وال��م��ع��ط��رة
ب���أح���ل���ى األح����اس����ي����س وي��س��ت��ه��ي��ن ب��ه��ا
الجميع .فتشت ع��ن ك��ت��اب يتحدث عن
ه��ذه المرحلة العمرية ول��م أج��د! فقمت
ب��ب��ح��ث م���ن���ف���رد وس���أل���ت
كثيرات وحكين لي أحلى
المشاعر .في هذا العمر
يكون العطاء بأوجه.

ال��ل��ه ف��ي س����ورة «ال���ن���س���اء» ،وإن ت��ج��رأت
وك����ت����ب����ت ف�����ي ال����ح����ب ال��������ذي ه�����و أح���ل���ى
المشاعر ،وهل الحب هو رجل فحسب؟
الحب هو اإلنسان ،هو الروح في جسد
فان ،هو السمو .من ال يشعر بالحب فقد
ٍ
الكثير من فطرته التي أودعها الله في كل
مخلوقاته .الحب هو أنت وأنا ،هم وهن،
ه��و ذاك الطائر ال��م��غ��رد ،س���واء تحققت
األم���ان���ي أم ل���م ت��ت��ح��ق��ق .ف���ي ع��م��ري هو
أص��دق أن��واع الحب المتفهم المتفاني،
وم��ا أجمل أن يعيش اإلن��س��ان مشاعره
في أية مرحلة عمرية.
إلى أي مدى تشكل القصائد وقفة مع
الذات ،ومراجعة لها؟
ال���ق���ص���ائ���د وق����ف����ة ت������أم���ل��ات ،رس���ائ���ل
للرجل قبل المرأة وللشباب والصبايا،
ه��ي لتغيير المفاهيم ف��ي إط��ار شعري
مخربش.
ثمة جرأة في التطرق إلى قضايا تمس
ج��وه��ر ال��وج��ود وال �م��رأة ،ف�ه��ل منبعها
الثورة على كل ما يجري من حولنا من
أزمات وبشاعات؟
بالطبع أ ت��أ ث��ر ب��األ ح��داث م��ن حولي
فنحن بشر وما يحصل على األرض من
بشاعات وجرائم يندى لها الجبين .في
صباي تأثرت بالثورات في دول أميركا
الالتينية ح��ي��ث أ م��ض��ي��ت  14س��ن��ة من
ع���م���ري وت����أث����رت ب���أدب���ه���ا وش��ع��رائ��ه��ا.
ك��ا ن��ت أ ش���ع���ار ه���ذه ا ل��ش��ع��وب ملتهبة
ب��م��ش��اع��ر ال��ح��ب وال���ث���ورة وال��ت��وق إل��ى
الحرية.
م��ع��ظ��م ال���ن���س���اء ال ي��ع��رف��ن ح��ق��وق��ه��ن
وه���ذا م��وض��وع ي��ط��ول ش��رح��ه .صراحة
أنا متأثرة بحياة الرسول عليه الصالة
والسالم وبحياة الصحابة والصحابيات
ال��ذي��ن م��ارس��وا ال��ح��ري��ة وع��رف��وا م��ا هو
ً
الحب الحقيقي ،طبعا ،في ظل المسموح
ً
شرعا وهو كثير .ومن يقرأ سيرهم يعلم
ما أقول.

همسات متمردة

رومانسية وألم

ق � �ص� ��ائ� ��دك ه �م �س��ات
متأججة الم��رأة شرقية
لكنها م�ت�م��ردة تنبض
ً
ع�ن�ف��وان��ا ،ت��رس��م الحب
م � ��ن دون خ � �ج� ��ل ،ه��ل
ً
يمكن اعتبارها بوحا
ً
أن� �ث ��وي ��ا ألح �ل��ام ق ��د ال
تتحقق؟

تجربتك األدب �ي��ة ع�ن��وان�ه��ا العريض
ال��روم��ان�س�ي��ة ،ل�م��اذا اخ�ت��رت ه��ذا النوع
بالذات وهل يعكس شخصيتك؟

وه��ل كوني شرقية
وف���ي ع��م��ري ممنوعة
من أن ِّ
أعبر؟ نعم ،أنا
م���ت���أج���ج���ة ال��م��ش��اع��ر
وال أ ن�����������ك�����������ر .ن������ع������م،
متمردة على العادات
وال���ت���ق���ال���ي���د ال���ب���ال���ي���ة
ال���ت���ي ت��ح��ط م���ن ق��در
ال���م���رأة ال��ت��ي ك��رم��ه��ا

ً
أعتقد أن��ي ول��دت رومانسية ،وفعال
أح���ب ك��ل م��ا ي��م��س ال��م��ش��اع��ر وأك����ره كل

نهلة كبارة قرحاني
ت�ه��رب�ي��ن ف��ي ق �ص��ائ��دك إل ��ى الطبيعة
ً
وتحملينها كثيرا من الحنين والشجن
إلى زمن ما أو أشخاص أو مواقف معينة.
ما سر هذا التفاعل القوي بينك وبينها؟

ما يجرح من شعر أو نثر وما يتعرض
لمفاتن المرأة أو السخرية.
في قصائدك أل��ون من الفرح وأخ��رى
م ��ن ال �ك��آب��ة ،م ��ن االن� �ط�ل�اق وأخ � ��رى من
اإلحباط ،فهل هي صورة عن حياتك؟

ال��ط��ب��ي��ع��ة ه���ي ذات�����ي ح��ت��ى أس��م��ون��ي
ع��اش��ق��ة ال����ورد .ول��م��اذا ال���ه���روب؟ ب��ل هو
انطالق ال��روح مناجية جمال خلق الله
ج��ل ج�لال��ه .ه��و ب���وح م��ن ن���وع آخ����ر ،هو
ت���وق إل���ى ال��ج��ن��ة وم���ا ت��م��ث��ل��ه .أح���ب ه��ذا
ال��ن��وع م��ن التفاعل .ه��و التعبير بحرية
إلى آخر مداها.

ً
كلنا نعيش ه��ذه التقلبات وأحيانا
في اليوم الواحد .نعم ،فشلت ونجحت
ً
ّ
ومسني بعض العذاب وقاومت .أحيانا،
ً
ث��م��ة ظ�����روف ت���ف���رض ع��ل��ي��ن��ا .م���ث�ل�ا كنا
مستقرين في الكويت وس��ع��داء وهناك
أنجبت أوالدي .وف��ج��أة ،ح��رب الخليج
األولى والنقلة والعودة إلى لبنان الذي
ً
كان في عز األزمات ...ذلك كله ترك أثرا ما.
كانت المعاناة في تربية األوالد والتأقلم
ً
مع أجواء تركتها تقريبا عقدين ونصف
ً
ً
العقد ما سبب لي انهيارا تاما ،وهذه
ً
حال كل من عانى من تلك الحقبة أيضا.

ه��ل ال�ك�ت��اب��ة ل��دي��ك ح�ف��ظ ذك��ري��ات من
الزوال أم متعة أم ملجأ للراحة النفسية
ً
بعيدا عن مشاكل الواقع؟

بعد االنهيار والعودة إلى الحياة بفضل
ال��ل��ه ع��ز وج���ل ت��ح ّ��ول��ت إل���ى ح��ف��ظ ال��ق��رآن
ومعه قراءة التفاسير من مصادر مختلفة،
ما جعل مني إنسانة مطمئنة وجلة وقانتة
محبة عاشقة .نسيت اإلساءات ،وتصافيت
ً
مع ذاتي أوال ثم مع من حولي .تعاملي مع
ك�لام الله أكسبني راح��ة نفسية متناهية
وطالقة لغوية ال بأس بها.

إصدارات وتجارب

ً
هل من جديد تحضره راهنا؟ تجيب« :ثمة جديد ومختلف
ع��ن ال��خ��رب��ش��ات ول��ك��ن��ي ال أري����د ال��ح��دي��ث ع��ن��ه ح��ت��ى تكتمل
ً
رؤيتي .عموما ،سأبقى في اإلطار العاطفي الرزين ولن أنسى
روم��ان��س��ي��ت��ي ،وس��ت��ك��ون ث��م��ة ت��ج��ارب ف��ي م���ج���اراة األح����داث
السياسية واالجتماعية والمرأة والقدس .أسأل الله الثبات
والسداد».

نشاطات المعهد الثقافي اإليطالي لعام  2018في بيروت
● معرض {الفن والمتوسط} وحفالت موسيقية ومؤتمر حول الطاقة

أطلق السفير اإليطالي في لبنان ماسيمو ماروتي ،نشاطات المعهد الثقافي اإليطالي
لعام  2018تحت عنوان {ايطاليا والثقافات والبحر المتوسط} ،أبرزها تنظيم معرض ضخم
لفنانين تشكيليين إيطاليين في بيروت في يونيو المقبل ،وذلك بهدف تعزيز العالقات
الثقافية بين بلدان حوض البحر األبيض المتوسط وابتكار هوية مشتركة يعززها تبادل
الخبرات والمعرفة.
بيروت -ةديرجلا

جايلز دول��ي :مصور فوتوغرافي نال جوائز ع ّ��دة .أمضى
ً
السنين العشر األخيرة موثقا تأثيرات الصراع في المدنيين
عبر العالم .أثناء تغطية الحرب في أفغانستان سنة ،2011
أ ص��ا ب��ت��ه ع��ب��وة ن��ا س��ف��ة ب��أذ ي��ة جسيمة ،لكنه ا س��ت��أ ن��ف عمله
ً
بعد  18شهرا .نشرت أعماله في مختلف أرجاء العالم ضمن
مطبوعات مثل مجلة GQ، The Observer، Sunday Times،
ً
 .Vogueأطلق أخيرا {ميراث الحرب} ()the Legacy of War
ّ
ممتد خمس سنين لتوثيق مجتمعات ما بعد
وهو مشروع
الصراع .هو عضو في مجلس أمناء ،NGO EMERGENCY UK
وسفير {المنظمة الخيرية لمكافحة األلغام} .FABW

«في بالد الله الواسعة»

الكتابة متعة وراح���ة .كانت نبراسي
ودفعتني إلى إخراج كوامن نفسي التي
دثرتها السنون .الذكريات طويتها مع
األوه��������ام .ب��ع��ض��ه��ا أخ���رج���ه���ا ك���ن���وع من
ً
الدرس .عموما ،على مر العقود نكتسب
ً
أف���ك���ارا وع��ن��اوي��ن مختلفة ع���ن ال��س��اب��ق
أحببت تدوينها بقالب عاطفي أسميته
ً
أن��ت متأججا ،فأنا أحيا وأن��ا أنثى وأم
وزوجة وجدة وعاشقة ولن أختبئ وراء
الكلمات .ال أح��ب تعبير «ال��ه��روب» ألنه
يعكس نفسية خائفة وغير سوية .الله
سبحانه وتعالى خصني بنعم ال تعد
وال تحصى .فلم الهروب؟

يوصل األلم في قصائدك إلى اإليمان
ومناجاة الله ،فهل اللتزامك الديني دور
في قناعتك هذه أم اكتسبتها من تجارب
الحياة؟

رافقت الكتابة الشاعرة نهلة كبارة منذ الصغر ،ففي الرابعة
عشرة من عمرها كتبت قصتها األول��ى «وسجلت فيها مشاعر
مراهقة جياشة عفوية وجامحة ما كنا نستطيع البوح بها» ،تقول.
تضيف« :الغريب أنني لم أكن أحب الشعر أو حفظه إال من
أج��ل تقييم المعلمة ف��ي ا ل��ص��ف .عندما طلب مني الدكتور
أسامة كبارة ،وهو إعالمي ولديه مؤلفات ّ
قيمة ،أن أكتب قصة
ً
غربتي كتبتها شعرا! ربما هي فطرة ،ال أدري!!».

ص��در عن دار «الساقي» كتاب «أروي لكم ما ت��راه عيناي»
دولي ،ترجمة :جوالن حاجي.
للمصور الفوتوغرافي جايلز ً
ّ
األصلية ،قالت
يحتوي الكتاب على  150نسخة من الصور
عنها أنجيلينا جولي« :عندما ننظر إلى صوره ،يمكننا أن
نشعر بما يشعر به» ،فيما وصفتها «ذا غاردين» بـ {الصور
البالغة التأثير».
ف���ي أك��ت��وب��ر  ،2015أوك���ل���ت {ال��م��ف��وض��ي��ة ال��س��ام��ي��ة ل�لأم��م
الالجئين}  UNHCRإلى جايلز دولي توثيق
المتحدة لشؤون ّ
ً
أز م��ة الالجئين .فتنقل ط��وال األشهر السبعة التالية ذهابا
ً
ً
وإيابا بين أوروبا والشرق األوسط ،ساعيا إلى إضفاء وجه
ّ
الملحة
إنساني على وا ح��دة من أضخم األز م���ات اإلنسانية
في عصرنا.
ً
زار دولي  14بلدا ليرويّ قصص عائالت وأشخاص هربوا
ّ
ُ َ
ومخيمات
ض��ط��راب��ات ل��ب��ن��ان،
م��ن أوط��ان��ه��م م��ك��ره��ي��ن .وث���ق ا ّ
األردن والعراق ،والمشاهد الجهنمية على سواحل ليسبوس
ووصول الالجئين إلى ألمانيا.
َ
ّ
خضم الرعب والمأساة مكمن الدعابة
يلتقط الكتاب في
واإلدهاش ،وقبل أي شيء آخر مكمن اإلنسانية.

ص���درت ع��ن دار {اآلداب} رواي���ة {ف��ي ب�لاد ال��ل��ه ال��واس��ع��ة}
اللبنانية بسمة الخطيب .في ما يلي نبذة عنها:
للكاتبة
ُ
َ
َ
تيماء في شمال الجزيرة
ابن َ واحات
هذه حكاية
إسماعيلِ َّ ،
ُ
َّ
الحكايات العجيبة.
العربية ،والذي يحل ُم بالسفر لجمع
ِ
ُ
َ
يرفض والده سفره بسبب حاجته إليه في مزرعة النخيل،
إل����ى أن ت ُ���ه َّ
���ب ري����ح َس ُ���م���وم ق��اس��ي��ة ،ت��ق��ض��ي ع��ل��ى ال���واح���ات،
ُ
فيهج ُر ها أهلها ،ويرحل إسماعيل في أرض الله الواسعة،
ً
بحثا عن الدواء.
َّ
ِّ
َ
قات  ،ويتعلم
يلتقي في أسفاره األصدقاء  ،ويواجه المعو ْ ِ
ً
ُ
الصحراء ُ
ُ
البحر،
ويل ِه ُمه
دروسا قاسية ُعن الحياة .تختبره
ُُّ
ِّ
وتضيعه ا ل��ط��ر ق  ،فيرشده ع��ا ب��رو السبيل ليصنع حكايته
البديعة.
ب��س��م��ة ال��خ��ط��ي��ب :ك��ات��ب��ة م���ن ل���ب���ن���ان .ع��م��ل��ت ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م
ِّ
وكتبت مسلسالت
التلفزيوني والصحافة المكتوبة،
واإلعالم
ِ
ُ
َّ
القصصية
ل�لأ ط��ف��ال .ص��در ل��ه��ا ع��ن دار ُ اآلداب :ا ل��م��ج��م��و ع��ة
{شرفة بعيدة تنتظر} ورواية {برتقال ّ
مر }.

«العرب وإسرائيل :صفقة السالم»

•

تندرج نشاطات المعهد الثقافي اإليطالي في بيروت
ض��م��ن م���ب���ادرة وزارة ال���ش���ؤون ال��خ��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون
الدولي اإليطالية بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة
اإلي��ط��ال��ي��ة ،وت��ت��ن ّ��وع ب��ي��ن ال��ف��ن ال��م��ع��اص��ر ،وال��رق��ص
والموسيقى والسينما.
في مؤتمر صحافي عقد في المناسبة ،شارك فيه
وزير الثقافة في لبنان غطاس خوري ،ومدير متحف
ماكسي اإليطالي بارتيلوميو بيانروماتشي ،ومدير
المعهد الثقافي األي��ط��ال��ي إداوردو ك��ري��زاف��ول��ي ،أكد
السفير اإليطالي في لبنان ماسيمو ماروتي ،أن ثمة
ش��رك��اء س���اع���دوا ف��ي تنظيم سلسلة م��ن ال��ن��ش��اط��ات
ستعزز الصوت والصورة والخلق واإلبداع اإليطالي
ف��ي ل��ب��ن��ان ،ت��ح��ت ع��ن��وان ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال��ع��ي��ش على
الطريقة اإليطالية.
أض�����اف{ :س��ن��ت��ش��ارك ب��ن��م��اذج م���ن ال��ف��ن ال��م��ع��اص��ر
وال��رق��ص والموسيقى ،والمسرح والسينما واألدب.
ون��ود أن نسلط الضوء على االبتكار والتبادل الفني
ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن .وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،يستضيف متحف
ً
{ماكسي} في روما معرضا لفنانين لبنانيين منذ 14
نوفمبر .}2017
أوض��ح أن طموح المركز الثقافي اإليطالي العمل
مبن على
على ابتكار هوية متوسطية وتعزيز تواصل
ًٍ
ال��ح��وار واالح��ت��رام والتسامج وال��ش��راك��ة ،مشيرا إلى
أن باليرمو ستكون عاصمة الثقافة في { ،2018وهي

مدينة ّ
تعبر ع��ن معنى تقليد ال��ح��وار الثقافي ال��ذي
ً
هو في قلب الحضارة المتوسطية} ،الفتا إلى أن {من
ضمن النشاطات االحتفال في لبنان بالفن المعماري
العربي  -النورماني وك��ل ما هو إرث ثقافي لجزيرة
صقلية التي هي في وسط بحرنا».

بناء الجسور
ً
ب����دوره ت��ح ّ��دث ك��ري��زاف��ول��ي م���ؤك���دا أن الثقافة
ً
ت������ؤدي دورا ف����ي ب���ن���اء ال���ج���س���ور وت���ب���ق���ى أف��ض��ل
ّ
وسيلة لتحقيق ال��س�لام واالس��ت��ق��رار ،فيما ع��رف
ب��ي��ان��روم��ات��ش��ي بمتحف م��اك��س��ي وه���و {متحف
وط��� ّن���ي ل��ل��ف��ن ال���م���ع���اص���ر ف����ي روم�������ا ،وك���ش���ف أن���ه
يحضر لمعرض في فيلال {عودة} في بيروت بين
يونيو وسبتمبر المقبلين بعنوان { ت���ذوق الفن
الكالسيكي :إعادة التفكير في الكالسيكية في الفن
اإليطالي المعاصر بالتعاون مع المركز الثقافي
اإلي��ط��ال��ي ومؤسسة {ع���ودة} ومتحف {س��رس��ق}،
ً
ً
س��ي��ض��م م��خ��ت��ارات ألك��ث��ر م���ن  50ف��ن��ان��ا إي��ط��ال��ي��ا
سيزور بعضهم لبنان إللقاء محاضرات فيه.
أما وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري فاعتبر أن
الحكومة اللبنانية وضعت خطة خماسية إلعادة إحياء
الثقافة في لبنان ،وق��ال{ :اتخذنا النموذج اإليطالي
كنموذج لنشر الثقافة منطلقين م��ن مبدأ م��ف��اده إذا

جانب من المؤتمر الصحافي
ً
استثمرنا في الثقافة فسيكون لنا مردود ليس ثقافيا
فحسب إنما مردود اقتصادي}.
أض����اف{ :ال��خ��ط��ة ال��ت��ي تعمل عليها ال��ح��ك��وم��ة من
ً
أجل االستثمار في المناطق تتضمن مبلغا قدره 280
مليون دوالر أميركي لالستثمار في الصناعة الثقافية،

وسنكون قادرين على نشر المسارح وصناعة السينما
وال��م��وس��ي��ق��ى وك����ل أوج�����ه ال��ث��ق��اف��ة وت��أه��ي��ل ال��م��واق��ع
األثرية التي هي بحاجة إلى إعادة االكتشاف وتعريف
الجمهور إليها}.

مهرجان ومعارض
ّ
يتضمن برنامج نشاطات المركز الثقافي اإليطالي لعام  2018النشاطات التالية:
حفلة موسيقية تقدمها جوقة الجامعة األنطونية لمناسبة الذكرى  150لوفاة روسيني بعنوان
{سنة روسيني} ،من تنظيم الجامعة األنطونية والمعهد الثقافي األيطالي .مهرجان أسبوع األرغن
من تنظيم المعهد بالتعاون مع مدرسة الموسيقى في جامعة اللويزة ومهرجان األورغ الدولي
لجمعية األرض المقدسة في فبراير .معرض الفن والمتوسط بالتعاون مع المعهد اإليطالي
والجامعة اللبنانية ومنطقة صقلية وبدعم من وزارة الخارجية والتعاون ال��دول��ي اإليطالية
في مارس  .2018إنشاء معهد الحفظ والترميم في جامعة الروح القدس الكسليك بالتعاون مع
جامعة اوربينو .مؤتمر استخراج الطاقة من النفايات في  21أبريل بالتعاون مع جامعة {المنار}
وجامعة جنوى .معرض فساتين األعراس في الشرق والغرب في مايو  2018في متحف الحرير
في بسوس .معرض صور لفرانشيسكو فيرال في بيت بيروت في يوليو حول الفن المعماري
العربي -النورماني في صقلية.

حول المشهد السياسي بين العرب وإسرائيل تكتب سهام
حسين القحطاني في كتاب {العرب وإسرائيل :صفقة السالم}
ً
(صادر حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون) ،من دون
ّ
السعي إلى إقرار أفكار وتثبيتها أو خلق مسلمة أو إعالن
تأييد إلطار جغرافي قابل للتنفيذ أو الحجز.
ً
يسعى هذا الكتاب ،وفقا للمؤلفة ،إلى البحث في تفاصيل
العالقة بين العرب وإسرائيل ،تلك التفاصيل التي يختبئ
داخلها الشيطان بما فيها األيديولوجية الجدلية لواقعية
السالم والتطبيع بين العرب وإسرائيل ،مآزقها وانفراجاتها.

توابل ةديرجلا

•
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مزاج

أخبار النجوم

• بائعة ورد في «السر» ومالكمة في «الوتر»

نسرين طافش في الدراما المصرية

ً
تعيش الفنانة ريم البارودي حالة من النشاط الفني راهنا ،إذ تشارك في أعمال درامية عدة
ُ
تعرض خالل العام .عن كواليس هذه المسلسالت واألدوار التي تؤديها فيها ،وقضايا
فنية عدة كان لنا معها هذا الحوار.
القاهرة  -جمال عبد القادر
أخبرينا عن مسلسل "السر"؟
أشارك في البطولة مع النجوم،
ح �س �ي��ن ف� �ه� �م ��ي ،ووف � � � ��اء ع ��ام ��ر،
ونضال الشافعي ،ومايا نصري،
وأح� � �م � ��د ح � �ل � ��اوة ،وع� �ل ��ا رام � � ��ي،
وأشرف عبد الغفور ،ومنة جالل،
وعدد كبير من النجوم .العمل من
ت��أل�ي��ف ح �س��ام م��وس��ى ،وإخ ��راج
م �ح �م��د ح� �م ��دي ،وإن� �ت ��اج محمد
ف� � ��وزي ،وي �ت �ك � ّ�ون م ��ن  60ح�ل�ق��ة.
تدور األحداث في إطار تشويقي
ح��ول ص��راع رج��ال األع�م��ال ،ومن
المفترض أن ُيعرض مطلع العام
الجاري.

ليس الخالف
على األجر سبب
انسحابي من
«البيت الكبير»

ما هي تفاصيل دورك وسبب
الموافقة عليه؟
أج� �س ��د ف ��ي ال �ع �م��ل ش�خ�ص�ي��ة
"س � � �م� � ��اح" ،ب ��ائ� �ع ��ة ورد ت �ع �ي��ش
قصة ح��ب م��ع ش��اب ت�س��ان��ده في
أزماته ،لكن الظروف تمنعهما من
االرتباط .شاركت مع فريق العمل
ن �ف �س��ه ف� ��ي م �س �ل �س��ل "ش �ط��رن ��ج"
وحقق النجاح ،وعندما ُعرضت
ّ
علي المشاركة في "السر" تحمست
ألن ��ي ع�ل��ى ث�ق��ة ب �ت �ك��رار ال�ن�ج��اح،
باإلضافة إلى أن دور سماح جيد
ومختلف عما قدمته م��ن أعمال
سابقة ،كذلك وجود النجم الكبير
حسين فهمي في صدارة المشهد
ً
ك� ��ان س �ب �ب��ا ف ��ي ال �م��واف �ق��ة ،إذ
إنني حريصة على مشاركة
النجوم الكبار أعمالهم.

أدوار وانسحاب
م ��اذا ع��ن مسلسل
"الوتر"؟
ال � �ع � �م ��ل ح �ل �ق��ات
م�ن�ف�ص�ل��ة م�ت�ص�ل��ة،
ي� �ن ��اق ��ش م� �ش ��اك ��ل اج �ت �م��اع �ي��ة
وأس ��ري ��ة .ع�ن��دم��ا ُع��رض��ت ّ
علي
ال �م �ش��ارك��ة ف��ي إح� ��دى قصصه
ً
أعجبت بالفكرة ،خصوصا أن
القصة جديدة ومختلفة عما
ً
قدمته سابقا.
أش � � � � � � ��ارك ف � � ��ي ق �ص ��ة
"ح � � � �ت� � � ��ى ي� �ج� �م� �ع� �ه ��م
الموت" مع محمد
نجاتي ،ونورهان،
وأح� � �م � ��د ص � �ي ��ام،

وم ��ن ت��أل�ي��ف ح�س�ي��ن مصطفى
م � �ح� ��رم ،وإخ � � � ��راج أش� � ��رف ع�ب��د
ال � � �ه� � ��ادي .ت� � � ��دور ح� � ��ول زوج � ��ة
ي � �ع� ��ام � �ل � �ه� ��ا زوج� � � �ه � � ��ا ب� �ق� �س ��وة
وي�ض��رب�ه��ا وي�ه�ي�ن�ه��ا ،فتضطر
ّ
إ ل��ى تعلم المالكمة ك��ي تتمكن
ً
م��ن ال ��دف ��اع ع��ن ن�ف�س�ه��ا .ف �ع�لا،
ت �ح��دث بينهما م�ع��ر ك��ة ويقتل
كل منهما اآلخر .كما قلت ،الدور
ً
جديد ول��م أق��دم��ه سابقا ،كذلك
ال �ح �ل �ق��ات ال�م�ن�ف�ص�ل��ة مختلفة
وكل قصة كأنها عمل سينمائي
مستقل.

نسرين طافش
تستعد الممثلة السوريةنسرين طافش للمشاركة في
المسلسل المصري «عزمي وأش�ج��ان» مع المخرج إسالم
خ �ي��ري إل ��ى ج��ان��ب :ح �س��ن ال� � ��رداد ،وإي �م��ي س�م�ي��ر غ��ان��م،
وبيومي فؤاد ،ومحمد ثروت ،ومحمود الليثي ،ونسرين
أمين .
ف��ي س�ي��اق آخ��ر ،ل��م ّ
تثبت مشاركة ط��اف��ش ف��ي أي عمل
سوري لهذا الموسم.

كيف تختارين أدوارك؟
أهم ما أبحث عنه في أي عمل
هو االختالف والتجديد ُ
والبعد
عن التكرار والنمطية .ال بد من
ً
أن ي �ك��ون ال �ع �م��ل م�خ�ت�ل�ف��ا عما
ً
قدمته س��ا ب�ق��ا  ،حتى إن تناول
الثيمة نفسها .ك��ذ ل��ك ال ب��د من
ت��واف��ر ال �ت �ن��وع وال �م �ف��اج��أة في
األداء وطبيعة الدور .ال تشغلني
م� �س ��اح ��ة ال � � � ��دور أو ال �ب �ط��ول��ة
الفردية ،بقدر أهمية الشخصية
داخل العمل ،وهل يتفاعل معها
الجمهور أم ّ
تمر مرور الكرام.
م � � � ��اذا ع � ��ن ع � � ��رض م �س �ل �س��ل
"الدولي"؟
ّ
يخص
ت��وق�ي��ت ال �ع��رض أم � ّ�ر
شركة اإلنتاج .انتهينا منه منذ
فترة طويلة واآلن تبحث شركة
اإلن� �ت ��اج ع ��ن ع � ��روض م�ن��اس�ب��ة
من القنوات الفضائية لعرضه
ف��ي أق ��رب وق ��ت .و"ال ��دول ��ي" من
ت��أل �ي��ف ن ��اص ��ر ُع �ب��د ال��رح �م��ن،
وإخراج محمد النقلي ،وبطولة:
ب ��اس ��م س� �م ��رة ،وأح� �م ��د وف �ي��ق،
وران� �ي ��ا ي ��وس ��ف ،وزك � ��ي فطين
ع�ب��د ال��وه��اب ،وس�ه��ر ال�ص��اي��غ،
وف��راس سعيد ،وأح�م��د فتحي،
وعدد كبير من النجوم.

ريم البارودي

ال �ت��ي ت�ق��دم�ن��ي ل�ل�ج�م�ه��ور بشكل
الفت س��واء في رمضان أو غيره.
ق ��دم ��ت خ� � ��ارج ال �ش �ه��ر ال �ف �ض �ي��ل
ً
"شطرنج" ،وراهنا "السر" و"الوتر"،
وف��ي موسم رمضان "دل��ع بنات"
و"الشك" .حققت هذه األعمال كافة
النجاح ،ألنها جيدة وليس ألنها
ظهرت ف��ي موسم درام��ي ُمحدد.
م ��ن ث ��م ،ل ��م ت �ع��د ت �ت��رك��ز األع �م��ال
ف��ي رم �ض��ان دون غ �ي��ره ،ب��ل هي
موجودة في معظم السنة وتحقق
ال�ن�ج��اح ب�ش��رط أن ت�ك��ون ج�ي��دة،
وهو ما يهمني.

ما سبب انسحابك من مسلسل
"البيت الكبير"؟
ليس الخالف على األجر سبب
ان �س �ح��اب��ي م��ن "ال �ب �ي��ت ال�ك�ب�ي��ر"،
ك �م��ا أش �ي��ع .أث �ن��اء ال�ت�ح�ض�ي��رات
وال � �ت � �م� ��ري � �ن� ��ات ،ح� � ��دث اخ� �ت�ل�اف
ف��ي وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ب�ي�ن��ي وب�ي��ن
البعض ،من ثم قررت االنسحاب
من العمل .كل التقدير واالحترام
ل� � �ف � ��ري � ��ق ال� � �ع� � �م � ��ل م � � ��ن زم �ل��ائ � ��ي
وأص ��دق ��ا ُئ ��ي ،وال �م �خ��رج ال�ك�ب�ي��ر
محمد النقلي ،والمنتج ممدوح
شاهين.

ما سبب تركيزك على الدراما
التلفزيونية وليس على السينما؟

رمضان

لم ّ
أتعمد ذلك .أختار أفضل ما
ّ
ُيعرض علي من أعمال سواء في
الدراما التلفزيونية أو السينما،
وأنا حاضرة في المجالين .كل ما

ه ��ل ت �ع� ّ�م��دت أن ي �ك��ون أح ��دث
أعمالك خارج موسم رمضان؟
ً
إط�لاق��ا .أختار األدوار الجيدة

ُ
في األم��ر أن المسلسالت تعرض
في أوقات مختلفة بينما لألفالم
مواعيد محددة ،ما جعل البعض
ّ
يظن أني أظهر في التلفزيون أكثر
من السينما.

أشارك في
فيلم «خطيب
مراتي» مع
أحمد سعد

جديد سينمائي
ّ
وتمر بمواقف كوميدية عدة معه".
حبها ويرفض أهلها الزواج منه،
ت�ت��اب��ع" :ك��ذل��ك ب��دأت تصوير دوري ف��ي فيلم "خطيب م��رات��ي" مع
أحمد سعد ،وإيهاب فهمي ،ومحمد كريم ،ومن إنتاج حمدان عفيفي
وإخراجه".

حول جديدها في السينما تقول ريم البارودي" :أشارك في بطولة
فيلم "حليمو أس�ط��ورة الشواطئ" مع كل من طلعت زك��ري��ا ،ونرمين
ماهر ،ودينا ،وبيومي فؤاد ،وكريم أبو زيد ،ومن تأليف محمد فضل
وإخراج محمد سعيد .أجسد فيه شخصية زنوبة التي يقع حليمو في

نقوال دانيال في «الهيبة»

نقوال دانيال
ك�ش��ف الممثل اللبناني ن�ق��وال دان �ي��ال أن��ه ي �ش��ارك في
مسلسل «الهيبة» بجزئه الثاني بدور أبو نضال ،وهو أحد
ً
األدوار األساسية ،ويبدأ تصوير مشاهده قريبا.
ج��اء ك�لام دان�ي��ال عبر استضافته ف��ي برنامج {سهرة
عمر} على شاشة تلفزيون {لبنان} من تقديم شادي ريشا،
وأك��د خالله أن��ه يركز على ال��درام��ا بعدما خ��اض مجالي
ً
ً
المسرح والتعليم الجامعي سنوات طويلة ،موجها عتبا
ّ
ً
على كتاب الدراما اللبنانية ،وطالبا منهم الكتابة أكثر
للممثلين المخضرمين ،ك��ي ال تنحصر أدوار البطولة
ً
بالنجوم الشباب كما يحدث راهنا.

أروى تحتفل بـ {مليون مشاهدة}

كليبات جديدة مستوحاة من التراث أو ثمرة تعاون لبناني  -مصري
● تاليا وراغب عالمة ومايا دياب وروميو بو أنطون

مجموعة من الكليبات الجديدة تستقبلها الساحة الفنية ،تتنوع في المضمون والشكل
المشترك اللبناني  -المصري ،ويحيي البعض اآلخر
ً
ويغلب على بعضها طابع التعاون ً
أغنيات تراثية ويضفي عليها أسلوبا عصريا.
بيروت  -ةديرجلا

•

ّ
ّ
أعاد المؤلف والموزع الموسيقي
ج��ان م��اري ري��اش��ي ت��وزي��ع األغنية
ال�ت��ون�س�ي��ة ال�ت��راث�ي��ة {الم��ون��ي اللي
غ � � ��اروا م � �ن� ��ي} ،ووض � �ع� ��ت ال �ف �ن��ان��ة
اللبنانية الجزائرية تاليا صوتها
عليها ،فخرجت بحلة جديدة تحاكي
روح ال �ع �ص��ر .األغ �ن �ي��ة م ��ن ك�ل�م��ات
بشير فهمي فحيمه وألحان هادي
جويني.
ف��ي ال�ت��وزي��ع ال�ج��دي��د ،استخدم
جان ماري رياشي موسيقى صاخبة
لتحاكي األغنية روح الشباب اليوم،
ل �ك��ن م ��ع ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �م �ي �ل��ودي
األس ��اس� �ي ��ة ل�ل�أغ �ن �ي��ة .وق� ��د غ�ن�ت�ه��ا
تاليا بأسلوب إيقاعي ذات إضافات
صوتية تقنية ،م��ا دف��ع ج��ان م��اري
رياشي إلى اإلعراب عن فرحته بهذا
تم كما ّ
األداء الذي ّ
تصوره عندما بدأ
ّ
يخطط لتسجيله.
ّ
أم��ا الكليب فتم تصويره ب��إدارة
ال �م� �خ ��رج ج �ي �ل �ب �ي��رت ب ��و زي� � ��د ،ف��ي
م �ن �ط �ق��ة ج �ب �ي ��ل ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة ،وف ��ي
مواقعها األث��ري��ة الحافلة بتماثيل
ون �ص ��ب ص �م ��دت ف ��ي وج� ��ه ال ��زم ��ن.
وع�م��د ال�م�خ��رج إل��ى ت�ع��دي��ل الشكل

أروى
عبر صفحتها على أح��د م��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي
ّ
ً
نشرت الفنانة اليمنية أروى صورة لها وعلقت{ :شكرا لكل
من شاهدوا كليبي الجديد {وقول انساك} وأوصلوه خالل
أقل من عشرة أيام إلى مليون مشاهدة .أشكر لكم إنجاحكم
هذا العمل وأتمنى أن أتوفق بما يرضيكم}.
األغ�ن�ي��ة م��ن ك�ل�م��ات ع�م��ر ال�م�ص��ري وأل �ح��ان س��ام��ر أب��و
طالب ،والكليب من إخراجفادي حداد.

أماندا و{على شو»
تاليا

راغب عالمة
العام للمكان القديم ،فبدا كأنه في
أقصى المدن األوروبية األثرية.
الالفت أن تاليا طلبت أن تقترب
شخصيتها في الكليب من شخصية
الفنانة العالمية داليدا ،كتحية لها،
هكذا حضرت روح النجمة الراحلة
في بعض تفاصيل العمل.

راغب عالمة
اس� �ت� �غ ��ل ال � �ف � �ن ��ان راغ � � ��ب ع�ل�ام��ة

وج ��وده ف��ي ال �ق��اه��رة إلح �ي��اء حفلة
ف �ي �ه��ا ،ل ��وض ��ع ص ��وت ��ه ع �ل��ى «ال �ل��ي
ب ��اع� �ن ��ا» ،إح � � ��دى أغ� �ن� �ي ��ات أل �ب��وم��ه
الغنائي الجديد المتوقع أن يطرح
في األسواق في أعياد الربيع.
األغ�ن�ي��ة باللهجة ال�م�ص��ري��ة من
ك �ل �م ��ات ال� �ش ��اع ��ر م �ح �م��د ال �ب ��وغ ��ة،
وألحان محمود الخيامي ،وتوزيع
مدحت خميس ،وه��ي ثاني تعاون
ب�ي��ن ع�لام��ة وال �ب��وغ��ة ب�ع��دم��ا قدما
ً
س��وي��ا أغ �ن �ي��ة {اح �ض �ن��ي أك �ت��ر} في
أل�ب��وم {حبيب ضحكاتي} (،)2014

وال � �ت � �ع ��اون ال� �ث ��ام ��ن م ��ع ال �خ �ي��ام��ي
ً
بعدما ّقدما سويا{ :قربك نار ،ومع
ب �ع �ض �ن��ا ،وب �ع �ش �ق��ك ،وم� �ب� �ه ��زرش،
واحضني أكتر ،ومليون مرة ،وشفتك
اتلخطبت}.
ت� ّ�م التسجيل ف��ي {اس�ت��ودي��و إم
ساوند} بمصر الجديدة مع مهندس
ال� � �ص � ��وت ه� ��ان� ��ي م � � �ح� � ��روس ،وف ��ي
حضور شقيق راغب ومدير أعماله
خ �ض��ر ع�ل�ام ��ة ،وال �م �ل �ح��ن م�ح�م��ود
ال� �خ� �ي ��ام ��ي ،وال� �ص� �ح ��اف ��ي م �ح �م��ود
الرفاعي.

ً
ك� ��ان راغ � ��ب ع�ل�ام ��ة ط� ��رح أخ �ي ��را
ك�ل�ي��ب {ت��رك�ن��ي ل�ح��ال��ي} ع�ب��ر قناته
ال��رس �م �ي��ة ع �ل��ى م��وق��ع {ي��وت �ي��وب}،
من كلمات طوني أبي كرم،وألحان
كيرياكوس بابادوبولوس ،وتوزيع
ناصر األسعد.
ي��ذك��ر أن ع�لام��ة يستعد إلح�ي��اء
جولة غنائية في الواليات المتحدة
األميركية منتصف فبراير.

مايا وروميو

مايا دياب

لمناسبة عيد ا ل�ح��ب ،تستعد الفنانة مايا
دياب إلطالق أغنية جديدة ،وهي تضع لمستها
األخيرة عليها بعدما انتهت من تسجيلها في
استديو الموزع الموسيقي هادي شرارة.
ً
كانت دياب طرحت أخيرا أغنيتها المصورة
{هي دي الدنيا} من كلمات أمير طعيمة ،وألحان
رامي جمال ،وإخراج جو بو عيد.
في سياق آخر ،زارت دياب رئيس الحكومة
اللبنانية سعد الحريري برفقة وفد من الفنانين

ّ ً
ضم كال من وائ��ل كفوري ،وف��ارس ك��رم ،ووليد
ت ��وف �ي ��ق ،ون � � ��زار ف��رن �س �ي��س ،وس �م �ي��ر ص�ف�ي��ر،
وغيرهم للبحث في التكليف المالي المفروض
على الفنانين بطريقة عشوائية وفي مواضيع
متصلة بالفن.
بدوره طرح الفنان اللبنانيروميو بو أنطون
ك�ل�ي��ب {ت�ق�ب��رن��ي} م��ن أل �ح��ان��ه وك �ل �م��ات عاطف
بو أنطون ،وهو يبث عبر المحطات األرضية
والفضائية.

من ناحية أخرى ،يستعد بو أنطون لتصوير
ً
أغنية {البوسة} وهي أيضا من ألحانه .وفي
رص� �ي ��ده أغ �ن �ي��ات ع� ��دة م ��ن ب �ي �ن �ه��ا{ :ب �ت �ك��وي
القلب ،وطل الملك} ،وديو {عالي جبينك} مع
ابنته كريستل لمناسبة عيد الجيش ()2017
م��ن ألحانه وكلمات م��وس��ى ب��و أن�ط��ون ،و{ي��ا
ب�ي��ي} م��ع اب�ن��ه رودي لمناسبة عيد األب من
أل�ح��ان��ه ،وك�ل�م��ات ع��اط��ف ب��و أن �ط��ون وت��وزي��ع
عامر منصور.

أماندا
بعد تعاونها م��ع شركة «الي��ف ستايل س�ت��ودي��وز» في
أغنية «سافر حبيبي» ،أطلقت الفنانة أماندا كليب «على
شو» من إخراج فادي حداد.
األغنية من كلمات محمد ناقوزي ،وألحان أحمد ّ
العقاد،
وميكس وماسترينغ إيلي بربر ،وتسجيل استوديو هادي
شرارة.

سيما 16
رئيس {مهرجان جمعية الفيلم} محمود عبد السميع:
نبحث عن أفالم تناقش قضايا المجتمع
توابل ةديرجلا

•
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تتواصل فعاليات الدورة رقم  44من "مهرجان
جمعية الفيلم" المصري بمشاركة تسعة أفالم
سينمائية عرضت في .2017
القاهرة – هيثم عسران

ف��ي ح����واره م��ع "ال���ج���ري���دة" ي��ت��ح� ّ�دث رئيس
المهرجان محمود عبد السميع عن المكرمين
وتفاصيل اختيار األفالم المشاركة.

ع �ل��ى أي أس � ��اس ت �خ �ت��ارون
األف�ل�ام المشاركة ف��ي فعاليات
المهرجان؟
م��ن خ�ل�ال اس�ت�ف�ت��اء ن�ق��وم به
ع �ب��ر أع� �ض ��اء ال�ج�م�ع�ي��ة ال��ذي��ن
ي �ت��اب �ع��ون إص� � ��دارات السينما
ً
ال� �م� �ص ��ري ��ة س � �ن ��وي ��ا ،ف �ن �خ �ت��ار
أفضل األعمال التي عرضت في
ال �ص��االت ،إل��ى أن نستقر على
سبعة أفالم بشكل نهائي .لكن
لما كانت األعمال التي عرضت
ال � �ع � ��ام ال � �م ��اض ��ي ذات ج � ��ودة
ع��ال�ي��ة ف ��إن غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا حصلت
على تقييمات متقاربة ،من ثم
اخترنا تسعة أفالم.
ه� � ��ل ت� �ب� �ح� �ث ��ون ع� � ��ن أن� � � ��واع
محددة من األفالم؟

نجد في
«خالويص»
ً
ضحكا وبكاء
ً
وتفاؤال

هذه المهلة من أجل االنتهاء
م��ن ال �ش �ه��ادات وال� � ��دروع ال�ت��ي
س�ن�م�ن�ح�ه��ا ل�ل�م�ك��رم�ي��ن ،ك��ذل��ك
ن � �م � �ن� ��ح ت� � �ك � ��ري� � �م � ��ات ل �ل��أف �ل��ام
المشاركة كافة باعتبارها من
أف �ض��ل إن �ت��اج��ات ال�س�ي�ن�م��ا في
.2017
ثمة ندوات لألفالم المشاركة
في المهرجان .ماذا عنها؟

افتتاح وختام

تكريمات

شهد هذا العام حفلة افتتاح
للمهرجان على عكس الدورات
السابقة.
ك ��ررن ��ا ل �ل �ع��ام ال� �ث ��ان ��ي ع�ل��ى
التوالي تجربة حفلة االفتتاح
رغم أننا لم نقم بهذه الخطوة
في السنوات السابقة .حرصنا
ع� �ل ��ى م� �ش ��ارك ��ة م �ج �م��وع��ة م��ن
ال�ف�ن��ان�ي��ن وص��ان �ع��ي السينما
ال� ��ذي� ��ن وج� �ه� �ن ��ا ل� �ه ��م دع � � ��وات،
وأشير إلى أننا نتفهم عدم قدرة
ال�ب�ع��ض ع�ل��ى ال �ح �ض��ور .كذلك

كيف جاء اختيار المكرمين؟
ن� � � �س� � � �ع � � ��ى إل� � � � � � � � ��ى ت � � �ك� � ��ري� � ��م
الشخصيات الفنية التي أثرت
الحياة الفنية بأعمالها وال تزال
تعيش بيننا ألن تكريم الفنان
وه ��و ع �ل��ى ق �ي��د ال �ح �ي��اة س ��واء
ً
ك��ان ال ي ��زال ق� ��ادرا ع�ل��ى العمل
والعطاء أو توقف عن التمثيل
ب� �م� �ن ��زل ��ة دع � � ��م ن� �ف� �س ��ي ك �ب �ي��ر
يجعله يشعر بالتقدير و ب��أن
الرسالة التي قدمها وصلت إلى
أصحابها.

محمود عبد السميع
ً
استثنائيا ه��ذا ال �ع��ام ن�ك� ِّ�رم
ً
عددا من الشخصيات المؤثرة،
واخترنا أكثر من شخصية في
المجال الواحد.
اخ �ت��رن��ا ش �خ �ص �ي��ات عملت
خلف الكاميرا ،لم تحظ بشهرة
إعالمية رغ��م أهمية م��ا قدمته
ِّ
فنكرم الكاتب
لصناعة السينما،
وال � � �م� � ��ؤرخ م� �ح� �م ��ود ع� �ل ��ي ع��ن
مسيرته الكبيرة ،كذلك الدكتور
شوقي علي ،ثاني عميد لمعهد
ّ
ال�س�ي�ن�م��ا ،وه ��و أول م��ن ت��ول��ى
ال �ع �م��ادة ف��ي ال�م�ع�ه��د وه��و من
أب�ن��ائ��ه ،وتتلمذ ع��دد كبير من
المخرجين على يده.
ماذا عن تكريم عمر خيرت؟
ع� �م ��ر خ � �ي ��رت م ��وس �ي �ق ��ي ل��ه
ب �ص �م��ة م �ه �م��ة ف� ��ي ال �س �ي �ن �م��ا،

وج� �م� �ي ��ع ال� �م� �ق� �ط ��وع ��ات ال �ت��ي
ً
قدمها مميزة وتركت أث��را لدى
الجمهور والنقاد.
والناقدة إيريس نظمي؟
إي ��ري ��س ن �ظ �م��ي واح� � ��دة م��ن
أه� � ��م ال� �ن� �ق ��اد ال �س �ي �ن �م��ائ �ي �ي��ن،
ل��دي �ه��ا رؤي � ��ة ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل مع
السينما واحتفظت بمكانتها
وبمصداقية ما تكتبه سنوات
طويلة.
ما سبب اختيار الفنان عزت
العاليلي ضيف شرف؟
عزت العاليلي أحد الفنانين
الذين أثروا السينما المصرية
بأعمال مهمة على مدار سنوات
طويلة ،واختياره ضيف شرف

ً
ال �م �ه��رج��ان ج� ��اء ت� �ق ��دي ��را من
ً
الجمعية لما قدمه سينمائيا
خالل العقود الماضية.
ه ��ل ي �ش �ك��ل ال ��دع ��م ال �م��ال��ي
مشكلة للمهرجان؟
ال نحصل على د ع��م سوى
من صندوق التنمية الثقافية
و ن�ق��ا ب��ة السينمائيين ،و ه��ذا
ال� � � �ع � � ��ام ت � ��أخ � ��ر ص � � � ��رف دع� ��م
ال� �ص� �ن ��دوق ب �س �ب��ب ال �ت �ع��دي��ل
ال � � ��وزاري األخ �ي ��ر ال� ��ذي شهد
ت��ول��ي ال��دك �ت��ورة إي �ن��اس عبد
ال��داي��م منصب وزي��ر الثقافة.
وث � � �م� � ��ة ت � � ��واص � � ��ل دائ� � � � � ��م م ��ع
ً
ال �م �س��ؤول �ي��ن ،خ �ص ��وص ��ا أن
م�ي��زان�ي��ة ال��دع��م ال�ت��ي نحصل
عليها ليست كبيرة.

دعم مالي
ي �ك �ت �ف��ي ال �م �ه��رج��ان ب ��دع ��م ي �ت �ل �ق��اه م ��ن ص �ن��دوق
التنمية ال�ث�ق��اف�ي��ة ون�ق��اب��ة السينمائيين ،ف�ل�م��اذا ال
يلجأ القيمون عليه إلى وسائل تمويل أخرى؟ يقول
محمود عبدالسميع" :ال نبحث عن رعاة من صانعي
ً
السينما حفاظا على مصداقية المهرجان .فأي دعم من
شركة إنتاجية أو جهة لها عالقة بالسينما سيكون

له تأثير ما ،ربما إعطاء انطباع بأن الجوائز ُمنحت
ً
بناء على الراعي ،وهو ما نحرص على تجنبه بشكل
ً
كامل ،خصوصا أن ميزانية المهرجان ليست كبيرة
وجميع الجوائز التي ّ
يقدمها عينية وليست مادية".

ُ
أفالم البطولة الجماعية ...هل تفيد صناعة السينما؟

القاهرة  -أمنية

اليمني

ً
أخيرا ،فشهدت الساحة عرض
سيطرت البطوالت الجماعية على المشهد السينمائي في مصر ً
أفالم عدة يقتسم بطولتها فنانون .إلى أي مدى ينعكس ذلك إيجابا على صناعة السينما ،أم أنها
مجرد وسيلة لتقديم وجوه جديدة؟
القاهرة – كاملة خطاب
ً
استقبلت ال�ص��االت المصرية أخ�ي��را "ال�ك�ه��ف" ،من
تأليف سامح سر الختم وإخراج أمير شوقي .يشارك
ف��ي بطولته ع��دد كبير م��ن الفنانين م��ن بينهم ماجد
ال �م �ص��ري ،وم �ح �م��ود ع�ب��د ال�م�غ�ن��ي ،وإب��راه �ي��م ن�ص��ر،
ومحمد عادل ،وإيهاب فهمي ،وعايدة رياض ،وروجينا،
ومي سليم.
الفيلم الذي صنفته الرقابة "للكبار فقط" تدور أحداثه
حول تعامل البشر مع بعضهم البعض والظروف التي
تواجههم ،ودور الصداقة في مواجهتها.
ي�ح�ض��ر ه ��ذا ال�ف�ي�ل��م ض �م��ن الئ �ح��ة أف�ل��ام ال�ب�ط��ول��ة
ً
الجماعية ،حيث نجد أيضا "الكنز" ال��ذي ع��رض قبل
أشهر للمخرج شريف عرفة ،وشارك في بطولته عدد
ضخم من الفنانين الكبار من بينهم محمد رمضان،
ومحمد سعد ،وعبد العزيز مخيون ،وهيثم أحمد زكي،
وهاني عادل ،وأحمد رزق ،وأحمد حاتم ،وهند صبري،
وروبي ،وأمينة خليل.
تدور أحداثه حول فترات معينة من تاريخ مصر ،إذ
يقرر حسن بشر العودة من أوروبا بعد دراسته علوم
المصريات إل��ى منزل العائلة ف��ي اﻷق�ص��ر ،ويكتشف
أن وال��ده ت��رك له وصية مسجلة ي��روي فيها تفاصيل
ح�ي��ات��ه ،ل�ت�ت��راوح اﻷح ��داث ب�ي��ن ال�ع�ص��ري��ن الفرعوني
والعثماني والنصف اﻷول من القرن العشرين خالل
حكم الملك فاروق.
كذلك صنف "هروب اضطراري" كأحد أفالم البطولة
ال�ج�م��اع�ي��ة .ش ��ارك ف��ي ب�ط��ول�ت��ه ك��ل م��ن أح �م��د ال�س�ق��ا،
وغ��ادة ع��ادل ،وأم�ي��ر ك ��رارة ،ومصطفى خ��اط��ر ،ودينا

ت ��رى ال �ن��اق��دة ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة خ �ي��ري��ة ال �ب �ش�ل�اوي أن
البطولة الجماعية أفضل مقارنة بالفردية ألنها تمنح
ال�ف��رص��ة لظهور أك�ب��ر ع��دد م��ن ال�م��واه��ب المبدعة ،ما
ً
ً
ينعكس إيجابا على صناعة السينما ،فضال عن أنها
ف��رص��ة إلب� ��راز م �ه��ارات ال�م�خ��رج ف��ي إدارة ال�م�م�ث��ل إذ
ً
ً
يتعامل مع نجوم وليس نجما واحدا.
وتؤكد أن نجاح العمل الجماعي يتوقف على عناصر
ّ
عدة ،أهمها توافر السيناريو المحكم الذي يتوزع على
الشخصيات بطريقة مدروسة.
من جانبها تقول الناقدة السينمائية ماجدة موريس
إن البطولة الجماعية مفيدة لصناعة السينما والفن
بالمعايير ك��اف��ة ،ألنها ه��ي ال�ق��اع��دة ،أم��ا البطل الفرد
ف�م�ج��رد اس�ت�ث�ن��اء ،الف�ت��ة إل��ى أن�ه��ا ع ��ودة إل��ى الطريق

فيلم "الكهف"

بذكاء كبير ،ودهاء أكبر ،ينتقي الممثل أحمد عيد موضوعات
أفالمه ،التي يطرح من خاللها ما يعني له من أفكار "سياسية"،
ً
ً
وعقائدية ،تجعل منه ُ"معارضا نائما" ،على غرار الخاليا النائمة،
ً
م��ن دون أن ُي�ض�ب��ط متلبسا ،أو ي�ت�ع� ّ�رض لمالحقة م��ن أي ن��وع،
وه��و ما فعله في أف�لام��ه" :ليلة سقوط ب�غ��داد ،وأن��ا مش معاهم،
ورامي االعتصامي ،وحظ سعيد ،وياباني أصلي" ،وفيلمه الجديد
"خ�ل�اوي ��ص" ،ال ��ذي ي�م�ك��ن ال �ق��ول إن ��ه ُي�ن�ص�ب��ه م �ع��ارض السينما
المصرية األول بامتياز!
في "خالويص" ،الذي شارك في كتابته لؤي السيد وفيصل عبد
الصمد ،وأخرجه خالد الحلفاوي ،يصل أحمد عيد إلى قمة النضج
السياسي ،واألدائ��ي ،واإلنساني ،حيث ُيجسد دور األب البسيط
ً
"حسن" ،الذي يعمل سائقا ليعول والده الكهل (محمد ريحان) وأمه
الكادحة (أحالم الجريتلي) وابنه الوحيد "علي" (الطفل آدم وهدان)،
ً
بعد وفاة زوجته التي رفض الزواج بعدها إخالصا لها .لكنه ُيفاجأ
ً
بالقبض على ابنه ،ال��ذي لم يتجاوز الخامسة من عمره ،تنفيذا
ً
لحكم صادر من المحكمة بسجنه مدة  15عاما ،بتهمة التجمهر،
ومقاومة السلطات ،وحيازة سالح من دون ترخيص!
الفيلم مأخوذ عن واقعة حقيقية شهدتها المحاكم المصرية،
وشغلت الرأي العام ،أتهم فيها طفل في الرابعة من عمره بسرقة
م��واد محجرية ،ومقاومة سلطات ،وأس�ف��رت محاكمة عاجلة عن
الحكم عليه بالحبس لمدة ثالثة أشهر مع الشغل والنفاذ ،قبل أن
ُ
ً
تصدر محكمة استئناف مدينة نصر حكما ببراء ته .لكن كاتبي
السيناريو التقطا خيوط القضية لينسجا منها "كوميديا سوداء"،
اعتمدا فيها على الكثير من الوقائع الحقيقية ،على رأسها المكان
(قسم شرطة أول مدينة نصر) ،وجعال منها فرصة لمحاكمة عصر
بأكمله ،تفشت فيه البيروقراطية الحكومية العمياء ،وعاثت فيه
ً
ال�ش��رط��ة ف �س��ادا ف��ي ال �ب�لاد ،بعدما اعتمد كاتبا السيناريو على
تصريحات صحافية لمحامي الطفل اتهم فيها لواء شرطة بالوقوف
ً
وراء اتهام الطفل ،نكاية في وال��ده ،الذي رفض منحه أم��واال على
سبيل اإلت ��اوات ،حيث جسد الممثل أحمد ف��ؤاد سليم شخصية
ً
المسؤول األمني "توفيق" .إال أن السيناريو أضفى على القضية بعدا
ً
سياسيا بالقول إن المسؤول لجأ إلى هذا إللهاء الرأي العام ،بناء
على تعليمات سيادية ،وهو ما جعل الفيلم يحاكي ما رأيناه من
قبل في فيلم "الهروب" من بطولة أحمد زكي وإخرج عاطف الطيب!
نجح المخرج خالد الحلفاوي في تقديم فيلم مثير ،الهث اإليقاع،
باستثناء بعض المشاهد ال��زائ��دة (م��ون�ت��اج عمرو ع��اص��م) ،كما
اعتمد على اللقطات القريبة الخانقة (تصوير علي عادل) ،ووظف
الديكور (هند حيدر) والموسيقى (محمد مدحت) ،باإلضافة إلى
أغنية "متغربين" للمطرب محمد شاهين ،كلمات هاني رجب وألحان
سامر أبو طالب وتوزيع محمد هارون ،ليؤكد رسالة الفيلم ،الذي
فضح اإلعالم المنحاز إلى النظام ،والذي يتبنى ،بجهل ،سقطاته
ً
ُ
المخزية ،ممثال في المذيع "أمجد" (طارق عبد العزيز) ،فيما ثمن
جهود المحامية "سلمى" (آيتن عامر) ،التي انبرت للدفاع عن األب
"حسن" وطفله المظلوم "علي" ،والقضاء (ماهر سليم) الذي ينحاز
إلى الحق وحده.
في المقابل ،بدا وكأن كاتبي السيناريو تحسبا لموقف الرقابة،
ُ
والمشاكل التي يمكن أن تطارد الفيلم ،فما كان منهما سوى أن
نسجا الشخصيات بتوازن صارم جمعا من خالله بين الشخصية
ونقيضها ،فالمسؤول األمني المخضرم "توفيق" غليظ القلب ،الذي
ً
ينحرف بالسلطةُ ،يقابله الجيل الجديد ممثال في الضابط الشاب
"ط��ارق" (محمد حاتم) ،ال��ذي يرفض الممارسات األمنية السلبية
لخاله ،ويتشبث بتبرئة األب الضحية ،وابنهُ ،
ويسارع بجمع المبلغ
الذي يساعده في هجرته غير الشرعية .وعلى الوتيرة "السيمترية"
نفسها ُيصر المقدم "حسين" (محمد حسني) على تطبيق القانون
بينما ي��ؤم��ن رئيسه "ال�ع�م�ي��د" (س��ام��ي م �غ��اوري) ب��روح ال�ق��ان��ون،
ً
وت�ن�ح��و م�ش��اه��د ال �س �ج��ن ،خ �ص��وص��ا شخصية "ط �ل �ب��ة" (محسن
منصور) بالمبالغة (االنقالب غير المبرر وتعاطفه المفاجئ مع
األب ومشهد الصالة).
ُ
اتسم الحوار بطرافة كبيرة ،وخفة ظل تحسب للكاتبين ،والمخرج
(شخصية "ناصر" (حسن العدل) ،الضرير المتهم بتزوير جوازات
السفر وتأشيرات السفر) ،وج��اء اختيار عنوان "خ�لاوي��ص" ،رغم
صلته القوية بالمضمون الدرامي للفيلم ،لينجح في إيهام الرقابة
ب��أن الفيلم ت��اف��ه ،وس��اذج ،وم��ن ث��م أفلت م��ن مقصلتها ،على غير
الحقيقة التي كشفت عنها المواقف التي اتسمت بسخرية الذعة،
واألح ��داث ال�ت��ي ج��اء ت ساخنة ب��درج��ة ك�ب�ي��رة ،م��ع تحفظنا على
النهاية السعيدة ،التي يتراجع فيها البطل ،وا ُب�ن��ه ،ع��ن الهجرة
من مصر ،بحجة أن المسؤول األمني المنحرف أقيل من منصبه،
وه �ت��اف ال �ب �ط��ل" :ال �ل��ه ي �خ��رب ب�ي�ت��ك ي��ا ت��وف �ي��ق" ،وك� ��أن ال �ف �س��اد،
واالنحراف بالسلطة ،مشكلة شخصية ،وليست أزمة نظام بأكمله!

السبكي يدعم أحمد فتحي

الشربيني ،وع��زت أب��و ع��وف ،وفتحي عبد ال��وه��اب،
وأحمد العوضي ،ومحمود حجازي ،ومحمد ع��ادل،
فيما تولى التأليف محمد سيد بشير ،واإلخراج أحمد
خالد موسى وإسالم عصام كامل.
تدور أحداثه حول جريمة قتل يروح ضحيتها رجل
أعمال ُيدعى يحيى زكريا ُ
ويتهم فيها أربعة أشخاص
هم أدهم محمد عوض عزمي ومصطفى مختار محمد
إبراهيم ويوسف محمد عثمان السيد ون��دى رمزي
ف��ؤاد ال��رم�ل��ي .وت�ب��دأ ال��وق��ائ��ع ف��ي التصاعد فيحاول
ُ
كل شخص إثبات براءته من التهمة المنسوبة إليه.

رأي النقد

«خالويص»!

magditayeb58@gmail.com

لماذا سيتأخر إعالن الجوائز
ال � �خ� ��اص� ��ة ب ��ال� �م� �ه ��رج ��ان م ��دة
أسبوع بعد انتهائه؟

األف � �ل � ��ام ال � �ت� ��ي ت� � �ش � ��ارك ف��ي
ال� �م� �ه ��رج ��ان ت � �ت � �ن� ��اول ال� ��واق� ��ع
ال� �م� �ص ��ري وت� �ن ��اق ��ش ال �ع �ي��وب
وال� � �م� � �ش� � �ك �ل��ات ال� � �ت � ��ي ت� ��واج� ��ه
المجتمع ،ول�ي�س��ت ب�ع�ي��دة عن
قضايا الناس ألن دور السينما
أن تغرق في المحلية وتعرض
ما يمر بها مجتمعها من أجل
التطور ،ال سيما أنها مرآته.

فجر يوم جديد

مجدي الطيب

ح��رص�ن��ا ع�ل��ى ت��وج�ي��ه دع ��وات
لحفلة الختام.

ال �ن��دوات ال�ت��ي تعقب عرض
األف� �ل ��ام ه ��ي ج� ��زء م ��ن ط�ب�ي�ع��ة
عمل "جمعية الفيلم" ودوره��ا
ال�ت�ث�ق�ي�ف��ي ،ف �ك��ل س �ب��ت م��ن كل
أس �ب ��وع ل��دي �ن��ا ن� ��دوة م��رت�ب�ط��ة
بعمل سينمائي .كذلك نحرص
ع �ل��ى ان� �ط�ل�اق ال �م �ه��رج��ان ي��وم
ً
السبت سنويا في نهاية يناير
أو مطلع فبراير ،ونعقد الندوات
الخاصة باألفالم حتى لو تغيب
الصانعون عن الحضور.
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الكنز
ً
األف �ض��ل ن �ظ��را إل��ى ح��ال��ة ال�ت�ن��وع ال�ت��ي تصنعها ه��ذه
النوعية من األعمال الفنية.
كذلك توضح أن البطولة الجماعية تعطي فرصة
ً
كبيرة لتقديم عمل أكثر إقناعا وجاذبية للجمهور،
وهو ما ال يتوافر في فيلم البطل الواحد.
وتتابع موريس في تصريحاتها لـ"الجريدة"" :يعطي
العمل الجماعي ف��ر ص��ة للشباب الكتشاف مواهبهم
والطاقات اإلبداعية الكامنة داخلهم ،سواء في التمثيل
أو التأليف أو التصوير واإلخراج" ،مؤكدة أن البطولة
الجماعية تحتاج إلى طاقة عمل كبيرة.
ي �ت�ف��ق م�ع�ه��ا ال �ن��اق��د ال�س�ي�ن �م��ائ��ي أن � ��درو م�ح�س��ن،
ً
ً
ً
موضحا أن البطولة الجماعية ليست أمرا غريبا على

السينما ال�م�ص��ري��ة ب��ل اع�ت��دن��اه ف��ي األف�ل�ام القديمة،
فاألخيرة وإن كانت قائمة بشكل أساسي على دوري
ً
البطل والبطلة ف��إن نجوما كثيرين يحيطون بهما،
ً
ً
مشيرا إلى أن األم��ر أصبح الفتا في التسعينيات مع
ً
"سهر الليالي" ،وأخيرا أصبح البطل يلجأ إلى أعمال
ال�ب�ط��ول��ة ال�ج�م��اع�ي��ة ل�ص�ن��اع��ة ح��ال��ة م��ن ال� �ت ��وازن في
المنافسة ب��إش��راك بطل آخ��ر معه ليكون عامل جذب،
باإلضافة إلى أن المنتجين يضعون ميزانيات كبيرة
لألعمال ،من ثم أصبح االتجاه إلى البطولة الجماعية
ً
ممكنا.

رأي آخر
يقول الناقد الفني وليد سيف إن التجربة في
مصر أثبتت أن أفالم البطولة الجماعية ليست إال
وسيلة لتقديم وجوه جديدة تصلح للبطولة المكلفة
ً
ً
الحقا ،الفتا إلى أن خصوصية السينما المصرية
وتاريخها يؤكدان أنها سينما النجوم والبطولة
المطلقة أل ن�ه��ا ليست محلية ،وم��ا زال جمهورها
في العالم العربي يضع ثقته في اسم النجم وليس
المخرج أو القصة.
ويلفت سيف في تصريحاته إلى "الجريدة" إلى
أن أف�لام البطوالت الجماعية تكون قليلة التكلفة
ومحدودة الميزانية واإليرادات المتوقعة والمتحققة
ً
ً
لها غالبا محدودة أيضا ،لذا فإن عنصر المغامرة
فيها قليل.
يختم" :صحيح أن وجودها مفيد ،ولكن ال يعول
ً
عليها كثيرا".

أحمد السبكي
قرر المنتج أحمد السبكي زيادة ميزانية فيلم "ساعة صفا"
للفنان أحمد فتحي لتتجاوز حاجز المليون جنيه ،بعد إنفاق
ً
غالبية الميزانية المرصودة سابقا .وتتبقى أيام لالنتهاء من
التصوير.
ً
السبكي واف��ق على زي ��ادة الميزانية م��راه�ن��ا على تحقيق الفيلم
إيرادات جيدة خالل عرضه في موسم الربيع المقبل ،بوقت حرص فيه
على حضور التصوير.

كريم يباشر ترويج «اطلعولي بره»

وليد سيف

ق � � � � � � ��ام ك � � � ��ري � � � ��م م� � �ح� � �م � ��ود
عبدالعزيز بجوالت على عدد
من دور العرض المصرية من
أجل الترويج لفيلمه الجديد
"اطلعولي بره" الذي يشاركه
في بطولته خالد الصاوي.
ك� ��ري� ��م ي� � �ح � ��اول ت �ح �س �ي��ن
ً
إيرادات الفيلم ،خصوصا في
ظل اإلي��رادات الضعيفة التي
حققها خالل الفترة الماضية،
رغم الحملة الدعائية الكبيرة
التي صاحبته.

كريم محمود عبد العزيز

توابل ةديرجلا

•
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إرشادات الستقبال مولودك الجديد
ّ
الطبيعية .واآلن حان الوقت
خضت تجربة الحمل ومررت بالمخاض عند الوالدة ،حتى إنك أتقنت الرضاعة
ّ
ً
لتستقبلي مولودك الجديد في منزلك ،وتوطدي عالقتك به ألنها ستستمر طويال.
ً
ً
ً
ّ
الحب ،كذلك يجعلك كتلة من القلق وشخصا حذرا
يوقعك الطفل في
ّ ً
ّ
فتتغير نظرتك إلى الحياة بعدما تصبحين أما.
إلى أقصى الدرجات،

ّ
جسدية
جوانب

• ي � �ب� ��دو ط �ف �ل ��ك أزرق ا ل� �ل ��ون
ً
ّ
ق �ل �ي�لا ع �ن��د ال� � ��والدة وال �س �ب��ب أن
األوكسجين لم يصل إلى الدم بعد
ب� ّم��ا ف�ي��ه ال�ك�ف��اي��ة .ل�ك��ن ال تخافي
ألن ��ه س��رع��ان م��ا س�ي�ح�ص��ل عليه
ف� ��ي غ� �ض ��ون ب �ض ��ع دق� ��ائ� ��ق ب�ع��د
الوالدةّ .
ثم يميل لونه إلى الزهري.
ّ
ّ
كذلك تكون بشرته مكسوة بمادة
ّ
شمعية تميل إل��ى اللون األبيض
ت �ع �م��ل ك �غ �ش��اء ي�ح�م�ي��ه وه� ��و في
رحمك.

ال داعي
ّ
ألن يتبع
طفلك
ً
جدوال
ّ ً
معينا
فيما يتعلق
باألكل والنوم

• رأس � ��ه ك �ب �ي��ر ب �ع��ض ال �ش��يء
ً
ً
ويظهر أح�ي��ان��ا م�خ��روط� ّ�ي��ا .كذلك
ّ
ت �ج��دي��ن ع�ل�ي��ه ب�ق�ع�ت�ي��ن ط��ري�ت�ي��ن
ُ
تدعيان {النافوخين} .في المقام
ّ
ّ
األو ل ،ي� �ع� �ن ��ي ه� � � ��ذا أن ع� �ظ ��ام
الجمجمة ال يزال عليها أن تلتحم
ً
ببعضها بعضا ،وهذا أمر طبيعي
ً
تماما.

أكياس ّ
تسوقك
ّ
ال ش� ّ�ك ف��ي أن ح��اج��ات األطفال
كثيرة ،لذا بالتأكيد كانت رحالت
ت �س� ّ�وق��ك م �ت �ع � ّ�ددة .م ��ن يستطيع
مقاومة مالبس األطفال الجميلة
وأحذيتهم الصغيرة المعروضة
ّل�اّ
ف��ي ال�م�ح� ت؟ ول�ك��ن قبل اإلق�ب��ال
ّ
ّ
ع �ل��ى ه� ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ،ت ��ذك ��ري أن
ط �ف �ل��ك س �ي �ن �م��و ب �س ��رع ��ة ّ
ورب� �م ��ا
ّ
ّ
ل��ن ت�ح�ت��اج��ي إل ��ى ك ��ل م��ا تسميه
ً
ّ
ال �م �ت��اج��ر «أغ � ��راض � ��ا أس ��اس ��ي ��ة»،
فاألخيرة تقتصر

• ي�ب��دو م��ول��ودك الجديد كأنه
ً ّ
يعاني ال�ح��ول قليال ألن عضالت
األخ �ي��رة ال ت ��زال ف��ي ط��ور ال�ن�م��و.
ّأم ��ا ف��ي ال�م�ج��اري األن�ف� ّ�ي��ة فتكون
الشعيرات رقيقة للغاية ،ما يعني
ً
أنه قد يعطس كثيرا.
• ت �ب��دو األع� �ض ��اء ّال�ت�ن��اس�ل� ّ�ي��ة
ً
ّ
متورمة وتوقعي أحيانا
والثديان
خ � ��روج ل �ب��أ م ��ن ال �ث��دي �ي��ن ،س ��واء
ً
ً
ك��ان طفلك ص�ب� ّ�ي��ا أو ب�ن�ت��ا .كذلك
تظهر إف ��رازات المهبل ل��دى كثير
من الفتيات في ّ
األي��ام األولى بعد
الوالدة.
• ُي �ق �ط��ع ح �ب��ل ال � �س� � ّ�رة ع�ن��د
الوالدة ويبقى منه جزء صغير
ً
ح�ق��ا .
يسقط م��ن تلقاء
نفسه ال ّ
ّ ً
ً
وتجنبي
ابقيه نظيفا وج� ً�اف��اّ ،
تغطيته خصوصا بالحفاضة.
ّ
ع � �ل ��ى ال � �م�ل��اب� ��س وال � �ح� ��ف� ��ا ّض� ��ات
القماطات ّ
وبعض ّ
وقبعة وقفازات
ّ
و م � � �ن� � ��ا ش� � ��ف .ص � �ح � �ي �ّ�ح أن ه� ��ذه
األغ� � ��راض ك��اف �ي��ة ،ل �ك��ن��ك ب��ال�ط�ب��ع
تستطيعين شراء حاجيات أخرى
إذا أردت ك��ال�م�ه��د ال �ث��اب��ت ،وذل��ك
ال� �م� �ح� �م ��ول ،وال� �ك ��رس ��ي ال �خ ��اص
ّ
ل �ل �ح� ّ�م��ام ،وذل � ��ك ال� � �ه � ��زاز ،وع��رب��ة
ّ
السيارة وغيرها،
األطفال ،ومقعد
ّ
ّ
أساسية بالضرورة.
رغم أنها غير
ّ
وف��ي ح��ال ك�ن��ت ت��رض�ع�ي��ن طفلك،
األطباء ّ
ّ
بشدة،
وهذا ما يوصي به
الكاملة
المجموعة
فال داعي لشراء
ّ
من زجاجات الرضاعة ومضخات
الثديين وأجهزة التعقيم وتسخين
ال��زج��اج��ات وغ �ي��ره��ا .ف��ي ال��واق��ع،
ّ
ّ
كلما قلت مشترياتك لطفلك ،كان
هذا أفضل .اعتمدي هذه السياسة
البسيطة :اشتري الغرض عندما
تحتاجين إ ل�ي��ه ،فالمتاجر تفتح
ّ
أب��واب �ه��ا ك��ل ي ��وم ،وإذا ل��م تجدي
ً
ال��وق��ت لتقصديها ،يمكنك دائ�م��ا
االعتماد على التسوق اإللكتروني.

عالج باللمس
تدليك األطفال تقليد قديم في
ّ
مختلف دول ال �ع��ال��م .ل�ك��ن أط� ّ�ب� ّ�اء
ّ
ال �ي��وم ال ي��وص��ون ب��ات �ب��اع��ه ألن��ه
ً
ً
ي�س� ّ�ب��ب أح�ي��ان��ا ع ��دوى وج��روح��ا.
ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى ه� � ��ذا ،ي �ع �ت �ب��ر ال �ع�ل�اج
باللمس ّأحد أفضل فوائد تدليك
ّ
األطفال ألنه يوطد العالقة بينكما،
ويستحسن أن تقومي به بنفسك

أو أح � ��د أف � � ��راد ال �ع ��ائ �ل ��ة .ي�م�ك�ن��ك
ح� �ض ��ور ص� �ف ��وف ق �ب ��ل اإلن� �ج ��اب
ّ
لتعلم بعض حركات تدليك األطفال
ً
ّ
وتقنياته كي تستخدمينها الحقا.
ّ
ن��ذك��ر أن ال �ت��دل �ي��ك ي �س��اع��د طفلك
ف ��ي االس� �ت ��رخ ��اء وت �م �ض �ي��ة ل�ي�ل��ة
ً
نوم أفضل بشرط أن يكون رقيقا
ل �ل �غ��اي��ة .أح ��رص ��ي ع �ل��ى اخ �ت �ب��ار
ّ
حساسيته تجاه الزيت أو الكريم
على منطقة صغيرة من جسمه وال
تضعي ّ
أي منتج على وجهه.
ً
يعتبر و ق��ت االستحمام شكال
آخ� ��ر ل �ل �ع�ل�اج ب��ال �ل �م��س ي�س�ت�م�ت��ع
ً
ّ
خالله طفلك ،بما أن األطفال عموما
ّ
ّ
يحبون الماء ،ولكنهم ال يحبذون
سكبه على رأسهم حيث يخسرون
ً
كثيرا من الحرارة فيشعرون بعدم
ً
ال��راح��ة وال �ب��رد .ل��ذا اب��دئ��ي دائ�م��ا
بغسل جسم طفلك ّ
ثم انتقلي إلى
شعره عند الضرورة ،واستخدمي
ً
غ� �س ��وال وش��ام �ب��و ل�ط�ي�ف�ي��ن ع�ل��ى
ّ
ّ
ب� �ش ��رت ��ه .ت� ��ذك� ��ري أن األط � �ف� ��ال ال
ّ
ي �ح �ت��ا ّج��ون إل ��ى االس �ت �ح� ّ�م��ام ك��ل
ي��وم ألن �ه��م ال ي� ّ
�وس�خ��ون أنفسهم
إل��ى ه��ذا ال �ح� ّ�د .وال ت�ت��رك��ي ّطفلك
ً
أبدا وحده في ّ
الحمام ،بل حضري
ّ
األغراض كلها التي ستحتاجينها
ّ
ثم أحضريه.

ّ
لعبة التأنق

ً
وق �ع��ت ح�ت�م��ا ف��ي ح� ّ�ب مالبس
األط� �ف ��ال ال��رائ �ع��ة ذات ال �ع�لام��ات
ّ
التجارية المعروفة ،ولكن تذكري

ً
دائ �م��ا ع�ن��دم��ا ت�ت�س� ّ�وق�ي��ن :سيكبر
ط �ف �ل��ك ع� �ل ��ى ه � ��ذه ال� �م�ل�اب ��س ف��ي
غ�ض��ون أش�ه��ر ،ف�لا داع��ي لإلكثار
ً ّ
منها خصوصا أن بعضها باهظ
ال� �ث� �م ��ن .ل � ��ذا اخ� �ت ��اري� �ه ��ا ب�ح�ك�م��ة
واحرصي على أن تكون مصنوعة
م ��ن ال �ق �ط��ن ال � ��ذي ي �ن��اس��ب ب�ش��رة
ّ
اسة والرقيقة ،وفيها
طفلك ً الحس ّ ً
ّ
ف �ت �ح��ة أم ��ام ��ي ��ة ،م ��ا ي �س��ه��ل عليك
إلباسه ّإياها .خالل الليل ،عندما
ً
يكون الطقس أكثر برودة ،أحرصي
ّ ً
خالل إلباسه
على تدفئته جيدا من ّ
ّ
بدلة النوم الواحدة ألنها تغطيه
من رأسه إلى قدميه.

نوم وغذاء وما بينهما
ّ
ً
ال داعي ألن يتبع طفلك جدوال
ّ ً
معينا في ما يتعلق باألكل والنوم.
ف��ي ال��رح��م ك��ان ي�ن��ام س��اع��ة يشاء
وي��أك��ل م��ن دون ّ ان �ق �ط��اع .ث� ّ�م بعد
ال� ��والدة ،ال تتوقعي منه االل�ت��زام
ّ
بروتين ما ،مع أن هذا األمر ليس
ًّ
ً
عمليا فعال .ل��ذا دع��ي طفلك يأكل
ً
بناء على طلبه ويخلد إلى النوم
ّ
وف ��ق ج��دول��ه ال� �خ ��اص .ب��ال�ت��أك�ي��د
ّ
ت��ري��دي��ن دف �ع��ه ل�ت�ع��ل��م ال �ف��رق بين
ال�ل�ي��ل وال �ن �ه��ار ،وي�م�ك�ن��ك تحقيق
ً
هذا من خالل إبقاء النهار عارما
ً
ّ
بالضجة وال�ض��وء ،والليل هادئا
ً
ومظلما.
ي � �ح � ّ�ب ط �ف �ل��ك ت ��وج� �ي ��ه ال� �ك�ل�ام
إليه واحتضانه .لذا ّ
تحدثي إليه
واغمريه وداعبيه ،فهذا لن يجعله

ً ّ ً
ف� ��اس� ��دا م� ��دل �ل�ا ول� ��ن ي �ع �ت��اد ه��ذه
األم��ور ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ّالمبكر من
ح �ي��ات��ه .إذا ش �ع��رت ب��أن��ه متعب،
ّ
اج �ع �ل��ي ال �غ��رف��ة س��اك �ن��ة وغ��ط �ي��ه
ً
ب �ل �ط� ً�ف ث� � ّ�م ه �م �ه �م��ي ل ��ه ت �ه��وي��دة
هادئة لتساعديه في االسترخاء.
ّ
هذه طريقة أخرى رائعة لتوطدي
عالقتك به.
ّأم� ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال �ل �ق��اح��ات،
ف�ت�ب��دأ م�ن��ذ ال� ��والدة وتستمر إل��ى

ً
ح �ي��ن ي �ب �ل��غ ط �ف �ل��ك  15س� �ن ��ة .م��ن
ال � �ض ��روري أن ت�ف�ه�م��ي أه�م�ي�ت�ه��ا
وت �ت��اب �ع��ي ج� ��دول م��واع �ي��ده��ا مع
طبيب األطفال.
ُي��ذك��ر أن ال�ل�ق��اح��ات ال�ض��روري��ة
ً
ت �خ �ت �ل��ف أح� �ي ��ان ��ا م ��ن دول� � ��ة إل��ى
أخ� ��رى ،ل ��ذا ت�ن� ّ�ب�ه��ي ل �ه��ذه النقطة
في حال كنت تسافرين مع طفلك
إلى بلد آخر.
في المحصلة ،إليك هذه الفكرة

ال �ب �س �ي �ط��ة :ط �ف �ل��ك ك��ائ��ن ح � � ّ�ي ،ل��ه
م � �ش ��اع ��ره وح� ��اج� ��ات� ��ه ورغ� �ب ��ات ��ه
وع�ّ�واط �ف��ه .ل ��ذا ال ت�ت�ع��ام�ل��ي معه
ّ
ك��أن��ه غ��رض عليك ال�ت�ح��ك��م ب��ه أو
تسييره ،ب��ل ضعي نفسك مكانه
ّ
وف��ك��ري مثله وح��اول��ي أن تفهمي
ّ
م� ��اذا ّي��ري��د ،ث ��م ث �ق��ي ف��ي ح��دس��ك.
طريقة
ستحققين الكثير بفضل
ً
ً
التفكير هذه ،وستكونين ّأما رائعة!

أسئلة وأجوبة سريعة:
طفلي ث�لاث��ة أس��اب�ي��ع م��ن العمر ويسهر
يبلغ
ّ
الليل كله لكنه ينام في النهار .ماذا أستطيع أن
أفعل؟
ه� ��ذا أم� ��ر ط �ب �ي �ع��ي .ف ��ي ال ��رح ��م ك� ��ان طفلك
ّ
ّ
كل ّ
تتحركين،
مرة
يخضع لتأرجح طفيف في
ً
وي �ح ��دث ذل ��ك ع �م��وم��ا خ�ل�ال ال �ن �ه��ار وي��دف��ع
بطفلك إلى النومّ .أما خالل الليل ،حين يكون
ّ
ً
العالم هادئا ،فيستيقظ .طفلك ما زال يتبع
ّ
ه��ذا النمط .علميه الفرق بين الليل والنهار
ّ
ضجة في األخير ،وأيقظيه
من خالل إح��داث
ّ
مرات عدة لتطعميه .إذا استيقظ خالل الليل
ً
ً
جائعا ،ال تضيئي أنوارا كثيرة وحافظي على
الهدوء والسكينة من حولكما.
ي �ك �س��و ال �ش �ع��ر ج �س��م م ��ول ��ودي ال �ج ��دي ��د .هل
ّ
تقليدية؟
أستطيع إزالته عبر تدليكه بخلطات
م ��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي أن ت �ك��ون أج� �س ��ام ح��دي�ث��ي

ً
ال � ��والدة م �ك �س� ّ�وة ب��ال�ش�ع��ر ،ب��ل ب��ال��وب��ر ال��ذي
ُ
يحميهم وه��م ف��ي ال��رح��م .ك��ذل��ك يطلق عليه
ّ
طبيعي
بشكل
«شعر ال��والدة» ألن��ه يتساقط
ّ
في غضون األسابيع األولى .لذا تجن ّبي تدليك
جسده بهذه الخلطات القاسية ألنها ّ
تهيج
ً
بشرته وتجعلها عرضة للعدوى.
متى أستطيع السفر مع مولودي الجديد؟ ّأمي
ً
ّ
وأود زيارتها قريبا.
تعيش في بلد آخر
يستطيع معظم األ ط �ف��ال السفر بعد فترة
ّ
تضطرين إلى إطعام
وجيزة من والدتهم .قد
ّ
طفلك قبل إقالع الطائرة وعند هبوطها ،وحتى
ً
أذنيه من الفرقعة.
أحيانا خالل الرحلة
لتمنعي ً
ّ ً
إذا كنت ستمضين م��دة طويلة ف��ي وجهتك،
يستحسن أن يتلقى طفلك اللقاحات قبل السفر
ّ
ّ
فتتجنبين التوتر وأ ن��ت تبحثين ع��ن طبيب
أطفال يعطيه اللقاحات في المدينة الجديدة.

التحدث إليه ...أفضل الخطوات إلبقاء طفلك بمنأى عن التنمرّ
األولّ ،ثمة ٌ
للتنمر ،بل تجنيبه ّإياه في المقام ّ
إذا كنت تريدين إنقاذ طفلك من التعرض ّ
أمر بغاية البساطة
يمكنك القيام به ،وهو ّ
التحدث إلى طفلك.
ّ
التنمر
ي��واج��ه أط�ف��ال كثيرون
ً
في المدرسة .إذا كان طفلك واحدا
منهم ،ت�ح� ّ�دث��ي إل�ي��ه ح��ول كيفية
ّ
المتنمر ،كذلك
الوقوف في وجه
ّ
أع �ل �م��ي ال� �م � ّ
�درس ��ة ب ��أن ��ه ت �ع� ّ�رض
ّ
لتنمر من أحد األوالد .ولكن قبل
ّ
هذا وذاك ،عليك أن تتحدثي إلى
ّ
ول��دك ب�ك��ل م��ا للكلمة م��ن معنى،
ك��ي ت�ت�ع� ّ�رف��ي إل �ي��ه ب�ش�ك� ٍ�ل أف�ض��ل
ّ
وتكوني فكرة أوض��ح عن حياته
ّ
اليومية.
ّ
كأهل ،يرضينا االعتقاد بأننا
ً ٍ
أساسا نعلم هذه األمور ،ولكن في
الواقع ،عندما يغادر الطفل المنزل
ّ
ويتوجه إلى المدرسة ،نصير ال

ّ
ن ��درك األم ��ور ك��ل�ه��ا ال�ت��ي تحيط ب��ه:
تفاعالته جميعها
نجهل كيف تبدو
ّ
مع اآلخرين ،وال نعرف أدق التفاصيل
ع �ن��ه ،ك��األص��دق��اء ال��ذي��ن يجالسهم
خ�ل�ال ال �غ��داء ،وم��ا ي�ح��دث ف��ي غرفة
ال �م�ل�اب��س ،أو ع �ن��دم��ا ي��رك��ب ح��اف�ل��ة
المدرسة ،وهنا تأتي ّ
أهم ّية الحوار.
حسب موقع ،moc.gniyllubpots
يحدث الحوار مع طفلك ّ
مدة 15دقيقة
ّ
في اليوم كل الفرق في مساعدته في
ّ
البقاء بمنأى عن التنمر .كما سيشهد
ّ
األهل كلهم ،ال يأخذ الحوار مع الطفل
ً
ّ
دائما المجرى الذي نتخيله أو نأمل
ب��ه .فيستحيل عليك اال س �ت �م��رار به
إذا اق �ت �ص��رت أج��وب �ت��ه ع �ل��ى {ج� ّ�ي��د}

أو {ال ش��يء} عندما تسألينه {كيف
سار يومك؟} ،أو {ماذا فعلت اليوم؟}.
ً
ً
ع�م��وم��ا ،تميل تفاعالتنا ع ��ادة إل��ى
ّ
لوجيستية وم �ح��دودة ،مثل
كونها
{هل أنجزت فروضك؟} ،أو ّ
{أية ساعة
ينتهي تمرينك؟} ،ف��ال�ح��وارات التي
ً
تحدث فرقا تكون مفتوجة المجال،
م�ث��ل{ :أخ �ب��رن��ي ع��ن ي��وم��ك} ،أو {ه��ل
ّ
أمر أسعدك اليوم؟ ،أو
حدث معك أي ٍ
أحزنك؟} ،فطرح أسئلة مفتوحة عن
ّ
ال�م�ع��ل�م��ات وال�ص�ف��وف والكافتيريا
وال� �ف ��رق ال��ري��اض� ّ�ي��ة ّ
�زء آخ��ر
وأي ج� � ٍ
من حياة طفلك يفتح المجال للبدء
بالحوار.
كذلك تستطعين ،ب��ل عليك ،طرح

ّ
«دماغ الطفل» لدى الحوامل ...ظاهرة حقيقية؟
ّ
ّ
المعرفية خالل الحملّ ،
ّ
يشكك في ّ
ّ
صحة هذه الظاهرة .حاول بحث حديث تسوية هذا الجدل.
لكن بعض الدراسات
قدراتهن
تبلغ نساء عدة عن تراجع
ت �ت �ح� ّ�دث ن �س ��اء ح ��وام ��ل ع ��ن م�ش��اك��ل
ّ
معرفية يمررن بها ،كصعوبةٍ في التركيز
ّ
والقراءة وتذكر أمور ،وارتباك ً ونسيان.
ُ
ت�ع��رف ه��ذه األع ��راض مجتمعة بظاهرة
ّ
ّ
"دم��اغ الطفل" أو بالعامية "مومنيزيا".
أظهرت دراس��ة قديمة أن بين  50و80%
من النساء اختبرن هذه الحالة ،بحسب
قولهن.
ي �ت��داخ��ل "دم� � ��اغ ال �ط �ف��ل" م ��ع ال �ح �ي��اة
ال�ي��وم� ّ�ي��ة؛ فتعترف ح��وام��ل بأنهن فقدن
ّ
ّ
ال�ط�لاق��ة ف��ي ال �ك�ل�ام وق ��ل ت�م��اس�ك�ه��ن في
ّ
العمل ،أو كن ينسين المواعيد أو يعجزن
ع ��ن ال� �ع ��ودة إل� ��ى ال��وظ �ي �ف��ة ب �س �ب��ب ه��ذا
القصور اإلدراك ��ي .ورغ��م ه��ذه ال��رواي��ات،
ّ
فيرى بعض الدراسات أن ظاهرة "دماغ
الطفل" ّ
مجرد أسطورة.

ّ
صحيح أن ّأمهات حوامل أبلغن عن
ّ ّ
مشاكل في الذاكرة ،ولكن يرجح أن هذه
األع��راض تظهر نتيجة للتعب وليس
ّ
رات في وظائف الدماغ .مع
بسبب تغي ٍ
ّ
ّ
هذاّ ،
ثمة دراسة تشدد على أن الحمل
ّ
انخفاض
يغير الدماغ نحو سنتين ،مع
ٍ
ّ
ّ
الرمادية في الدماغ،
المادة
ملحوظ في
بحسب ما أظهر الماسح الضوئي.
ٍّ
ل��وض��ع ح ��ل ل �ل �ج��دل ال �ق��ائ��م ،أج��رى
ب ��اح� �ث ��ون م� ��ن ج ��ام� �ع ��ة "دي � �ك � �ي ��ن" ف��ي
ً
مدينة فيكتوريا في أستراليا تحليال
ً
اس�ت�خ�لاص� ّ�ي��ا ش�م��ل  20دراس ��ة تظهر
�ط ب �ي��ن ال �ح �م��ل واإلدراك.
وج � ��ود راب� � �
ٍ ّ
ّ
ن ��ذك ��ر أن ال �م��ؤل �ف��ة األول� � ��ى ّل�ل�ت�ح�ل�ي��ل
ح ��ة ف��ي
ه� ��ي د .س ��اش ��ا داف � �ي� ��ز ،م ��رش� � ُ
جامعة "دي�ك�ي��ن" ،وأن النتائج نشرت

ف��ي Medical Journal of Australia
ّ
(المجلة ّ
الطب ّية في أستراليا).

مراجعة دراسات
شارك في التحليل الذي أجرته دافيز
وزمالؤها  709نساء حوامل ،و 521امرأة
ّ
أخرى لسن حوامل ويشكلن فريق الرقابة.
ّ
ت�ت�ب�ع��ت ال ��دراس ��ات ال��وظ �ي �ف��ة ال�م�ع��رف��ي��ة
ّ
العامة المعروفة بـ"مجموعة شاملة من
ّ
ال�ع�م�ل��ي��ات ،ك��ال��ذاك��رة واالن �ت �ب��اه واألداء
التنفيذي و س��ر ع��ة معالجة المعلومات
وال� �ق ��درات ال�ل�ف�ظ� ّ�ي��ة وال�ت�ف�ك�ي��ر ال �م��رئ��ي".
ّ
ك ��ذل ��ك ح ��ل ��ل ف ��ري ��ق ال �ب��اح �ث �ي��ن ال ��ذاك ��رة
واالنتباه واألداء التنفيذي ،أي القدرة على
التخطيط ،واالنتقال من فكر ٍة إلى أخرى

ّ
وحل المشاكل ّ
وقوة التجريد.
بمرونة،
ّ
وج ��دت داف �ي��ز وف��ري�ق�ه��ا أن "ال��وظ�ي�ف��ة
ال �م �ع ��رف � ّ�ي ��ة ال� �ع � ّ
�ام ��ة وال� � ��ذاك� � ��رة واألداء
بشكل ملحوظ لدى
التنفيذي كانت أفقر
ٍ
ً
الحوامل مقارنة بفريق الرقابة ،خصوصا
ّ
في المرحلة الثالثة من حملهن".
ق��ال ال�ب��اح�ث��ون" :ت�ت�ط� ّ�ور االخ�ت�لاف��ات
ب��ال�م�ق��ام ّ
األول ف��ي ال�م��رح�ل��ة األول� ��ى من
ّ
الحمل ،وتتفق مع النتائج الحديثة حول
ّ
االن�خ�ف��اض ط��وي��ل األم��د ف��ي حجم م��ادة
ّ
الرمادية خالل الحمل" .ويشرحون
الدماغ
ّ
ُ
ّ
أن ال �ت��راج �ع��ات ال�م�ع��رف��ي��ة وج� ��دت "ب�ي��ن
المرحلتين األولى والثانية في الوظيفة
ّ
المعرفية ال�ع� ّ�ام��ة وال��ذاك��رة ،ول�ي��س بين
المرحلتين الثانية والثالثة".

أس �ئ �ل��ة م �ت��اب �ع��ة ول �ك��ن ح ��اول ��ي ق��در
لاّ
اإلم � �ك� ��ان أ ت �ك��ون��ي اس �ت �ج��واب� ّ�ي��ة.
ّ
ك��ل �م��ا س �م �ح��ت ل �ط �ف �ل��ك أن ي �خ �ب��رك
ً
أم ��ورا بالطريقة ال�ت��ي ي��ري��ده��ا ،كان
ً
مريحا بالنسبة إ ل�ي��ه ُ
وبنيت
ا ل�ج� ّ�و
ّ
الثقة ،وه��ذان عامالن أساسيان في
عالقتكما{ .أخبرني المزيد عن }...و}
م��اذا ح��دث ب�ع��دئ� ٍ�ذ؟} ،هما وسيلتان
ّ
جيدتان لجعل طفلك يتابع حديثه،
ّ
ألنك في الحقيقة هذا ما ترغبين في
حدوثه ،فأنت تريدين إبقاء خطوط
ال �ت��واص��ل بينكما س��ال�ك��ة وإي�ض��اح
اه �ت �م��ام��ك ب �ت �ف��اص �ي��ل ح� �ي ��اة ط�ف�ل��ك
ال�ي��وم� ّ�ي��ة وب��األم��ور ال�ت��ي ت�س�ع��ده أو
تغضبه أو تحزنه.
ّ
تتحد ثين فيها
بفضل  15دقيقة
ّ
ً
ّ
تخصه،
إليه ،تتعلمين أم��ورا كثيرة
ّ
ب �م��ا ف�ي�ه��ا ع ��ن ال �ت �ن��م��ر أو ال �ظ��روف
ال �م� ّ
�ؤدي��ة إل ��ى األخ �ي��ر .ك��ذل��ك تسمح
ل��ك ح ��وارات ال �ـ  15دق�ي�ق��ة بمساعدة

طفلك في اجتياز المواقف الصعبة،
ّ
وتمد لك يد العون في
تحديد مشكلةٍ
ّ
يعيشها والعمل على حلها ف��ي آن.
وبفضلها تفهمين بوضوح األم��ور
ّ
فتوجهينه
التي يستمتع بها طفلك،
نحو األنشطة واألشخاص القادرين
ّ
وتتعرفين
على تعزيز ثقته في نفسه
األشخاص المهمين في حياته.
إلى
ّ
صحيح أننا نعيش حياة حافلة،
ول �ك��ن ال ي�ص�ع��ب ع�ل�ي�ن��ا تخصيص
 51دق�ي�ق��ة م��ن أج��ل أوالدن � ��ا .اجلسا
ً
إل��ى ّم��ائ��دة ال�ع�ش��اء جنبا إل��ى جنب
ًّ
سويا) أو تناوال الوجبة
(وح��ض��راه
ً
ّ
الخفيفة ب�ع��د ال�ظ�ه��ر م �ع��ا ،وت�ح��دث��ا
ّ
السيارة واجلسا
خالل رحالتكما في
ً
م �ع��ا ع�ل��ى األري �ك��ة ق�ب��ل ال�خ�ل��ود إل��ى
ال�ن��وم ،وأغلقا األج�ه��زة م��ن حولكما
ّ
مركزين على بعضكما البعض ألن
ّ
هذه الطريقة تحدث الفرق كله وعلى
مستويات ّ
عدة.
ٍ

أداء معرفي طبيعي
ّ
ترى دافيز وفريقها أن من الضروري التحقق
ّ
ّ
المعرفية في
التغيرات
كيفية تأثير هذه
أكثر من
ّ
ّ
اليومية ،و ي�ح��ذ رون من التفسير
حياة الحوامل
ّ
ال �م �ت �س� ّ�رع ل�ل�ن�ت��ائ��ج .ت �ق��ول ل �ي �ن��دا ب��اي��رن ،م��ؤل�ف��ة
مشاركة في الدراسة" :يجب تفسير هذه النتائج
ًّ
ً ّ
أن االنخفاضات ّ
إحصائيا،
مهمة
بحذر ،خصوصا
ّ ٍ
ّ
لكن األداء يبقى ضمن الحدود الطبيعية للوظيفة
ّ
ّ
العامة والذاكرة".
المعرفية
ّ
ّ
كذلك تعلق ميليسا هايدن ،مؤلفة مشاركة في
ال��دراس��ة ،ع�ل��ى ال�ن�ت��ائ��ج ق��ائ�ل��ة" :ه��ذه ال�ت��راج�ع��ات
الصغيرة في األداء خالل الحمل ستكون واضحة
ّ
ّ
أنفسهن ّ
ّ
للمقر بين منهن ،
وربما
للنساء الحوامل
كهفوات طفيفة في الذاكرة،
بشكل أساسي
فتظهر
ٍ
ٍ
كنسيان حجز مواعيد طبية أو الحضور إليها.
ّ
م��ع ه��ذا ،يقل احتمال ورود ع��وا ق��ب أكثر أهمية،

العمل ،أو ضعف ا ل�ق��درة على
كتراجع األداء ف��ي ّ
ّ
التنقل بين مهام معقدة".
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تسالي
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم
الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء املربعات الصغيرة باألرقام
الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل
مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

الحلول
٨
٩
٥
٣
٦
٧
١
٤
٢

sudoku

ً
مهنيا :وضع برجك متناغم وسيأتي لك بفرص
مناسبة.
ً
ً
عاطفيا :تلتقي شخصا يخفق له قلبك من النظرة
األولى.
ً
اجتماعيا :تدعو أحد أفراد العائلة لحوار هادئ
ومصالحة بينكما.
رقم الحظ.6 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ّ
المهم أن
مهنيا :يزعجك انتقاد أحدهم لك لكن
تستفيد منه.
ً
عاطفيا :تصبو في عالقتك الرومنسية إلى الكمال
لكن ذلك مستحيل.
ً
اجتماعيا :تشتاق إلــى أج ــواء الـصــداقــة العذبة
فلماذا ال تسعى إليها؟
رقم الحظ.7 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :أم ــام ــك فـ ــرص م ـت ـ ّـم ـي ــزة ومـ ــا ع ـل ـيــك إال
االستفادة منها.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ــدرك أهـمـيــة الـصـبــر والـتـفـهــم بعدما
ّ
الحظت أن الحبيب تغير.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ي ـت ـبـ ّـدد حــزنــك ال ـي ــوم وتـنـفـتــح على
ً
الحياة مجددا.
رقم الحظ.10 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -٧تجدها في (أعمال) – فعل
منكر (م).
 -٨طائر خرافي – شجع (م) –
تحول السائل إلى بخار (م).
( -٩عـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــان )....مــن

مسرحيات الفنان الكبير (م).
( -١٠سوق )....مسرحية للقدير
عبد الحسين عبد الرضا.

برج خليفة

الليل – تجدها في (ناقة).
 -٥حرف عطف – قـ ّـدر الكمية
بالمكيال.
 -٦تجدها في (اللون) – نصف
(الواصل).

٤
١
٣
٩
٨
٢
٦
٥
٧

1
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٦
٢
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٨
٣
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عموديا:

 -١م ـس ـل ـســل ش ـه ـيــر لـلـفـنــان
ال ـك ـب ـيــر ع ـب ــد ال ـح ـس ـيــن عـبــد
الرضا.
( -٢أبـ ـ ـ ــو )....مـسـلـســل بـطــولــة
النجم عبد الحسين.
 -٣أدى (مبعثرة) – مرشد.
 -٤انشقاق الصبح من ظلمة

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

٧
٦
٩
٢
٥
٣
٤
٨
١

 -١مـســرحـيــة لـلـفـنــان الـقــديــر
عبد الحسين عبد الرضا.
( -٢فـ ـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـ ــان )....م ـســرح ـيــة
ساخرة للفنان الكبير.
 -٣من أشهر أعماله الدرامية
(م) – أداة نفي (م).
 - ٤ج ـ ـ ــو ه ـ ـ ــر ( م ) – نـ ـغـ ـم ــة
موسيقية (م).
( -٥ال )....ا لـ ـغ ــا ي ــة – جــر يــد
النخل.
 -٦ح ــروف متشابهة – طــاب
من المرض.
 -٧من حروف الهجاء – حرفان
متشابهان.
 -٨ب ــاق ــات م ــن الـ ـ ـ ــورود عـلــى
هيئة تاج (م) – شاهد.
 -٩ثلثا (قيم) – مسلسل لرائد
الدراما الكويتية.
( -١٠باي )....مسرحية للفنان
الحسين (م).
عبد ً

٦

٨
١

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :قم بمساعيك مع األوساط المالية لتوسيع
نشاطك المهني.
ً
عاطفيا :تعدك األفالك بفترة عاطفية تتمتع خاللها
بأطيب األوقات.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـسـتـعــذب ح ـضــور بـعــض األصــدقــاء
ً
ً
وتمضون وقتا ممتعا.
رقم الحظ.5 :
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أفقيا:
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كلمة السر من  8أحرف و هي اسم ناطحة سحاب
تقع في إمارة دبي باإلمارات العربية المتحدة.

tawabil@aljarida●com

فلك

٥
٤
١
٦
٧
٨
٩
٢
٣

كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3674الجمعة  2فبراير 2018م  16 /جمادى األولى 1439هـ

ً
ً
ً
مهنيا :تبرم عقودا واتفاقات علما بأن األوضاع
معقدة وصعبة.
ً
عاطفيا :تستقيم األمور بينكما بعد سوء تفاهم
طال امده.
ً
اجتماعيا :حــاذر في هــذه األيــام بعض األوجــاع
وراجع الطبيب.
رقم الحظ.9 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

مـهـنـيـ ًـا :ل ـقــاء ات ّ
مهمة تــدفــع مـشــروعــك نحو
النجاح.
ً
عاطفيا :ال تسمح لألهل بالتدخل في عالقتك
مع الشريك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـج ــري ات ـ ـصـ ــاالت م ــع أص ــدق ــاء
وتتفقون على لقاء قريب.
رقم الحظ.8 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تواجهك مصاعب ّ
جمة فال تترك الساحة
ّ
ألن حظك سيتغير.
ً
عاطفيا :ترتقي بمشاعرك إلى األعلى وتتجنبان
المشاكل.
ً
اجتماعيا  :تحضر مناسبات اجتماعية تــزرع
الفرح في قلبك.
رقم الحظ.13 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تواجه ذهنية مختلفة عنك لكنك تعتمد
المرونة.
ً
ّ
وتصحح أخطاء
عاطفيا :تراجع مواقف بينكما
في عالقتكما.
ً
ً
اجتماعيا :يوفر لك الفلك في هــذه األثناء جـ ّـوا
ً ّ ً
اجتماعيا شيقا.
رقم الحظ.16 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :حماستك لعملك و شـغـفــك بــه يجعالن
إنجازاتك مرموقة.
ً
عاطفياّ :
تعبر عن عواطفك بشكل صادق ويبادلك
الحبيب بالمثل.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـ ّـدع ــي أح ــده ــم أن ــه م ــن أح ــد أق ــرب
األصدقاء إليك ما يزعجك.
رقم الحظ.17 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :ف ـتــرة مـنــاسـبــة تـلـقــى خــالـهــا تـجــاوبــا
ً
وتفاهما مع الغير.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـعـيــش م ــع ال ـش ــري ــك أج ـم ــل األوق ـ ــات
ويسود التناغم بينكما.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :األمـ ـ ــور ال ـعــائ ـل ـيــة ال ـعــال ـقــة ســوف
ً
تصطلح قريبا فال تقلق.
رقم الحظ.11 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مـهـنـيــا :تـطــرأ أح ــداث جــديــدة تــؤخــرك عــن تسليم
مشروعك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ف ـتــور ف ــي عــاقـتــك م ــع الـحـبـيــب بسبب
الروتين المسيطر عليها.
ً
ً
اجتماعيا :ابتعد عن األضواء راهنا فثمة من يريد
األذية بك.
رقم الحظ.18 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
تضطر إلى شرح أفكارك ومواقفك ّ
ّ
مرات
مهنيا:
عدة أمام الزمالء.
ً
ً
عاطفيا :يشير برجك إلى فترة أقل وهجا على
الصعيد العاطفي.
ّ
ً
اجتماعيا :ابق في الظل ومن دون مباهاة حتى
ال تستقطب العداء.
رقم الحظ.19 :

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3674الجمعة  2فبراير 2018م  16 /جمادى األولى 1439هـ

social@aljarida●com

19

ً
ً
النادي العلمي ينظم يوما مفتوحا لذوي االحتياجات ومرضى السرطان
ً
ً
نظم النادي العلمي الكويتي يوما مفتوحا
لذوي اإلعاقة وكبار السن ومرضى
السرطان.
واستضاف مخيم النادي للطيران بمنطقة
الخيران مجموعة كبيرة من المعاقين
وكبار السن وعائالتهم والجهات والمراكز
والفرق التطوعية التي لها دور فعال في
مساندة ومساعدة ذوي اإلعاقة ،وذلك
بحضور رئيس مجلس إدارة النادي العلمي
طالل الخرافي ،واألمين العام علي الجمعة.
سفير المعاقين عبدالكريم مع عدد من المشاركين

صورة جماعية للمنظمين

فقرات ترفيهية بمشاركة المهرجين

لقطة جماعية لعدد من المشاركين

انطالق مهرجان التجميل
بصيدلية جمعية كيفان
أعلن عضو مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة المشتريات في تعاونية كيفان،
مبارك التنيب ،انطالق مهرجان التجميل والمنتجات الطبية والمكمالت
الغذائية في صيدلية الجمعية ،بنسبة خصم من  20إلى  50في المئة
ألشهر الماركات العالمية المعتمدة ،إلى جانب وجود عدد كبير من
خبيرات التجميل لخدمة رواد الصيدلية ،والرد على استفساراتهم.
وأضاف التنيب أن الجمعية ستشهد العديد من المهرجانات والعروض
الخاصة المتنوعة بأسعار تنافسية وحصرية على المستوى التعاوني،
مؤكدا أن السياسة التسويقية للمهرجانات مستمرة على مدار السنة.
نغم المليجي وصالح شهاب وعادل األنصاري ويوسف العثمان ومريم عليان

الفنانة عبير أحمد

الفنانة أمل العنبري

حضور من رواد التواصل االجتماعي

طالب «الكويت اإلنكليزية» يزورون مسرح الطاقة اإلبداعية
نظم قسم اللغة العربية بمدرسة الكويت اإلنكليزية رحلة إلى مسرح
الطاقة اإلبداعية لطالب الصف العاشر ،بإشراف كل من آية الخياط
وفاديا إسماعيل ومدحت يحيى ،من الهيئة التدريسية.

ً
وتعد هذه الرحلة استمرارا لجهود القسم في ربط الطالب بمجتمعهم،
ً
ً
وقد حضروا عرضا مسرحيا بعنوان «فيل في المدينة» ،من تأليف
الكاتبة هدى الشوا وإخراج د .نبيل بهجت.

جانب من االحتفالية

 14جائزة وشهادة تقدير لفنادق ماريوت الكويت في «هوريكا »2018
ً
شاركت فنادق ماريوت الكويت أخيرا في معرض
الضيافة والغذاء العالمي «هوريكا  ،»2018الذي
أقيم في الكويت بأرض المعارض بتنظيم من
شركة Leaders Group for Consulting and
 ،Developmentوتضمن قطاعات متنوعة مثل
الضيافة ،وصناعة األغذية في الكويت ودول
مجلس التعاون.
وخالل المعرض ،أقيم عرض دولي لفن الطبخ،
إضافة إلى سلسلة من مسابقات العروض الحية؛
إلظهار المهارات العالمية التي يتمتع بها طهاة
فنادق ماريوت الكويت .كما شارك عدد كبير
من موظفي فندقي جي دبليو ماريوت الكويت
وكورت يارد ماريوت الكويت في العديد من
المسابقات ،وحصدوا العديد من الميداليات
والجوائز التقديرية ،منها ميداليتان ذهبيتان
في مسابقتي األطباق الكويتية وتحضير
األسرة ،وفضيتان في مسابقتي الباستا
والسوشي ،وبرونزيتان في مسابقتي كعكة
األعراس والساندويشات ،إضافة إلى ثماني
شهادات تقدير في مسابقات أخرى.

الطهاة المشاركون مع المدير العام للفندق جورج عون

روان ملندي ود .يوسف العثمان وأنوار بوحمد

مجتمع
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ً
«ناي» فيصل التميمي يطرب الجمهور غناء في مركز اليرموك
ّ
قدم  7أغنيات تنوعت بين التراث وفن الصوت بمصاحبة فرقته الموسيقية
محمد جمعة

أحيا المايسترو فيصل التميمي
أمسية «ناي» أمام جمهور كبير
متذوق للفن توافد على مركز
اليرموك ،لالستمتاع بعذوبة
األلحان.

ال ـمــوه ـبــة تـصـنــع الـ ـف ــارق في
حـ ـي ــاة أي إن ـ ـسـ ــان ،الس ـي ـم ــا إذا
ك ــان يتمتع بــالـتـحــدي والــرغـبــة
ف ــي ت ـخ ـطــي ال ـص ـع ــاب وإثـ ـب ــات
حضوره ،ثم تأتي مرحلة صقل
ال ـمــوه ـبــة ب ــاالط ــاع وال ـم ـعــرفــة
وال ـم ـمــارســة ،تـلــك الـتــولـيـفــة هي
الـنـبــراس ال ــذي يـضــيء درب كل
باحث عن التميز.
ا لـمــا يـسـتــرو فيصل التميمي
ممن آمنوا بموهبتهم ،وأثبتوا
وجودهم ،وال أبلغ على ذلك من
الـحـفــل ال ــذي ت ـصــدى لــه فــي دار
اآلثار اإلسالمية ،ضمن فعاليات
الـ ـم ــوس ــم الـ ـثـ ـق ــاف ــي ،ح ـي ــث ق ــدم
بمعية فرقته الموسيقية أمسية
مميزة كــان بطلها ال ـنــاي ،الــذي
ت ـص ـ َّـدر الـمـشـهــد ف ــي ب ـ ــادرة هي
األولــى من نوعها على مستوى
الكويت والخليج ،أن يقدم عزف
عـلــى الـغـنــاء بــاسـتـخــدام ال ـنــاي،
لـيـتـبــوأ مـقـعــد ال ـم ـط ــرب ،وتـحــل
أنغامه بديال عن الصوت.
أم ـس ـي ــة «نـ ـ ـ ــاي» ل ـل ـمــاي ـس ـتــرو
فيصل التميمي ،قـ َّـدم خاللها 7
أ غـنـيــات متنوعة ،بمعية فرقته
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة الـ ـمـ ـك ــون ــة م ـ ــن 8

عازف الناي فيصل التميمي
عازفين ،على التشيلو والكمان
والقانون ،فضال عن اإليقاعات،
وتـحــت قـيــادة المايسترو خالد
نـ ـ ــوري ،ف ـي ـمــا تـ ـص ـ َّـدر الـتـمـيـمــي
المشهد ،ممسكا بالناي ،ليتولى
دف ــة األم ـس ـي ــة ،ف ـي ـعــزف بــالـنــاي

ً
غناء للمرة األولى خليجيا ،لم ال،
وهو الذي يرتبط بعالقة وطيدة
مع رواد هذا الفن ،مثل :العازف
مـحـمــود الـحـفـنــي ورضـ ــا بــديــر،
ولما له من حضور مميز في دار
األوبرا المصرية؟

بدأت األمسية بكلمة للتميمي،
كشف خاللها عن االستعدادات
الـمـسـبـقــة لـلـحـفــل« :م ـنــذ عامين
ط ــرح عـلـ َّـي صـبــاح الــريــس فكرة
ت ـقــديــم أم ـس ـيــة (ن ـ ـ ــاي) ،السـيـمــا
أنـ ــه ع ـلــى ع ـلــم ب ـم ـشــاركــاتــي مع

األورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا ،وت ـنــاق ـش ـنــا حــول
األمر كثيرا ،حتى اختمرت الفكرة
برأسي ،واليوم بصدد ترجمتها
عـلــى أرض ال ــواق ــع ،وأت ـم ـنــى أن
تنال األمسية رضاكم».
بعد ذل ــك ،شــرع التميمي في

عزيزي حاضرت بـ «اآلثار اإلسالمية»
عن «الجمال يقبع في داخلنا»

بهاره عزيزي

ضـمــن مــوســم دار اآلث ــار اإلســام ـيــة الثقافي
الـ ،23ألقت المستشارة بمؤسسة الكويت للتقدم
العلمي د .بهاره عزيزي المحاضرة األسبوعية
تحت عنوان «الجمال يقبع في داخلنا :الفن في
جــزيـئــات ال ـبــروت ـيــن» ،وذل ــك فــي مــركــز الـيــرمــوك
الثقافي ،بحضور المشرف العام على الدار ،وعدد
غفير مــن المهتمين وأصــدقــاء ال ــدار ونخبة من
األكاديميين والدبلوماسيين.
واستهلت عزيزي محاضرتها بقولها« :لعل
مـعـظـمـنــا مـتـفــق ع ـلــى أن الـطـبـيـعــة ه ــي ف ــن في
بداية تشكله ،وأنقى صوره ،ولعل تكوين األرض

«نيوكاسل» تمنح الدكتوراه الفخرية
لعادل المشعل
●

منحت كلية نيوكاسل البريطانية در جــة
الــدكـتــوراه الفخرية للفنان التشكيلي عــادل
المشعل ،تقديرا لجهوده المبذولة في اإلبداع
والفن التشكيلي ،بترشيح من جامعة  6أكتوبر
المصرية.
وجاء ترشيح وتزكية المشعل من جامعة 6
أكتوبر ،بعد متابعة وتقييم لنشاطاته الفنية
والـثـقــافـيــة فــي ع ــدة م ـجــاالت .وتـلـقــى المشعل
الـتـهــانــي وال ـت ـبــري ـكــات م ــن األهـ ــل واألص ــدق ــاء
والزمالء ،متمنين له دوام التوفيق والنجاح.
وشـ ـ ــارك ال ـف ـن ــان ال ـم ـش ـعــل ف ــي ال ـع ــدي ــد من
المعارض المحلية والخليجية ،منها معرض
«عبير اإل حـســاء التشكيلي» ،حيث اقتصرت
مشاركته على عمل فني واحد ،إذ إن الهدف من
ُّ
التجمع هو توفير فضاء مشترك لعرض
هذا
عدد كبير من إبداعات الفنانين المحترفين،
بقصد تبادل الخبرات.
ً
ويشغل المشعل حاليا منصب أمين سر
الجمعية الكويتية لفنون التصوير ،والتي
تهدف إلى إعداد ونشر البحث والدراسات في
مجال التصوير بأنواعه ،وتحسين المستوى
المهني للمشتغلين بالجمعية ،والمهتمين
بهذا المجال ،عن طريق إعداد وتنفيذ برامج
متخصصة فــي الجمعية ،بـمــا يكفل تأهيل

فرحة باستئناف عرض الجزء الثاني
من «سابع جار» األحد المقبل
●

فادي عبدالله

المشتغلين بها؛ علميا وعمليا ،لمتطلبات
م ــزاول ــة هـ ــذا ال ـن ـش ــاط ،وب ـم ــا ي ـس ـمــح ب ــه في
مجاالت التخصص بجمعية فنون التصوير،
وأيـ ـض ــا تـعـمـيــق اإلح ــاط ــة ب ـم ـنــاهــج الـبـحــث
ال ـع ـل ـمــي ،وتـصـمـيــم خ ـطــط وب ــرام ــج لتوعية
المجتمع بأهميتها.

وعجائب المجموعة الشمسية خير دليل على
ذلك ،غير أن الطبيعة يمكن أن تكون لها امتدادات
تتجاوز ذلك الجمال الذي نشاهده ،أو نشعر به أو
نسمعه من خالل حواسنا القاصرة ،وهي أبعاد
أكبر من قدرات العين المجردة».
وأض ــاف ــت أن «ه ـ ــذه ال ـم ـح ــاض ــرة تـ ـح ــاول أن
تـصـحــب ال ـج ـم ـهــور ف ــي جــولــة لـلـفــن يكتشفون
خــال ـهــا ع ــال ــم ال ـتــرك ـيــب ال ـبــروت ـي ـنــي ف ــي جسم
اإلنسان ،بما يقدم معنى آخر لفن الطبيعة ،ونأمل
بــذلــك أن يـخــرج مـنـهــا ،وق ــد أيـقــن م ـجــددا معنى
عبارة (الجمال يقبع في داخلنا)».

يــذكــر أن د .ب ـه ــاره ع ــزي ــزي ،م ـس ـت ـشــارة لــدى
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،ومؤلفة ومدربة
ببرنامج «تجارب علمية» لألطفال في دار اآلثار
اإلســا مـيــة ،وقـبــل التحاقها بالمؤسسة عملت
رئـيـســة لـقـســم األب ـح ــاث العلمية األســاس ـيــة في
معهد دسمان ألبحاث السكري ،وهي حاصلة على
زمالة كروداس من جامعة أوكسفورد .وقامت د.
بهاره بالتأليف والمشاركة في تأليف العديد من
المقاالت التي نشرت في الدوريات المتخصصة،
كما عملت على مدى عقد من الزمن كباحثة علمية
في الواليات المتحدة األميركية.

بــرنــام ـجــه ،الـ ــذي صــاغــه بــذكــاء،
حيث اختار مجموعة من األعمال
ال ـم ـم ـي ــزة م ــا ب ـي ــن ال ـ ـتـ ــراث وف ــن
الصوت الكويتي ،وغيرهما.
وأمـ ـ ــام ج ـم ـهــور ك ـب ـيــر حضر
خصيصا للتمتع بعذوبة اللحن
والتمكن من األداء ،استهل فيصل
الحفل بفن الصوت عندما عزف
غـ ـن ــاء «هـ ـم ــت شـ ــوقـ ــا» ،ف ـت ـســري
أنـغــام الـنــاي مــدعــومــا بمختلف
اآلالت بين الحضور ،ومنها إلى
أغنية «ست الحبايب» للمطربة
الكبيرة فايزة أحمد ،من كلمات
الـشــاعــر الــراحــل حسين السيد،
وتـلـحـيــن «مــوس ـي ـقــار األج ـي ــال»
م ـح ـمــد عـ ـب ــدال ــوه ــاب ،وأذيـ ـع ــت
ألول م ــرة فــي اإلذاعـ ــة المصرية
في  21مارس  ،1958واستدعاها
ال ـت ـم ـي ـمــي ف ــي م ــرك ــز ال ـي ــرم ــوك،
ليعزفها بإتقان ،لترتسم كلماتها
في األذهان.
بينما كانت أغنية «ذقت الهوى»
االخ ـت ـيــار ال ـثــالــث لـلـفـنــانــة نجاح
ســام ،ومــن ألحان الفنان أبوبكر
سـ ــالـ ــم .مـ ــن ثـ ــم ان ـت ـق ــل الـتـمـيـمــي
وفــرق ـتــه إل ــى أغـنـيــة «م ـثــل الـنـهــر»
لـلـفـنــان مـحـمــد ال ـم ـس ـبــاح ،والـتــي
قــدمـهــا أواخـ ــر الـثـمــانـيـنـيــات ،من
كلمات أحمد الشرقاوي ،وألحان
يوسف المهنا .وعلى وقع تفاعل
ال ـجـمـهــور ،يـمـضــي الـتـمـيـمــي في
برنامجهُ ،
ويطلق العنان للناي،
ليقدم «عيني لغيري» من التراث.
وف ــي خـضــم تـفــاعــل الـجـمـهــور،
يـعــزف التميمي «ع ــذروب خلي»،
ك ـل ـمــات ج ــاس ــم شـ ـه ــاب ،وأل ـح ــان
عوض الدوخي .ومن مقام حجاز
النوي يقدم «يا منيتي» ،ويختتم
بواحدة من روائع عوض الدوخي
(صوت السهارى).
وق ـ ــال ال ـتـمـي ـمــي ل ــ»ال ـج ــري ــدة»:
«بدأت رحلتي مع الموسيقى عام
كهاو ،بعد أن أسرني الناي،
1975
ٍ
ف ـ ــأدرت ظ ـهــري لـلـطــب الـبـيـطــري،
ً
ال ــذي درسـتــه ،ومضيت قــدمــا في
هــذا ال ــدرب ،توقفت لفترة ،من ثم
عدت مجددا ،ورغم البعد والقرب
يبقى للناي سحره الخاص».

القاهرة – كاملة خطاب

حــالــة مــن الـبـهـجــة س ــادت مـتــابـعــي مسلسل
«ســابــع ج ــار» عقب إع ــان قـنــاة فضائية عــودة
ال ـجــزء الـثــانــي بـعــد تــوقــف دام ش ـهــرا وبضعة
أي ــام لبث بعض الـبــرامــج والـفـقــرات الترفيهية
والمنوعات المختلفة احتفاال بأعياد الميالد
وال ـك ــري ـس ـم ــاس ك ـمــا أك ـ ــدت ال ـق ـن ــاة ف ــي أع ـقــاب
توقف عرضه مع وعــد باستكمال عــرض باقي
حلقات المسلسل بعد انتهاء االحتفاالت بالعام
الميالدي الجديد.
ك ــان الـمـسـلـســل «س ــاب ــع ج ــار» تــوقــف بشكل
مفاجئ عند الحلقة  47وعــدم اكتمال األحــداث
مما أثــار حينها حالة من الجدل بعد أن حقق
ً
ً
نجاحا كبيرا منذ الحلقة األولى وحاز ماليين
ال ـم ـشــاهــدات وت ـنــوع جـمـهــوره مــن المتابعين
ً
ً
صغارا وكبارا في أنحاء الوطن العربي.
متابعو العمل عـبــروا عــن فرحتهم بعودته
عبر مواقع التواصل االجتماعي من خالل نشر
العديد من المنشورات حيث قال أحدهم «افرح يا
قلبي وغني» وقال آخر «أخيرا بقا ،مستنياه على
ً
أحر من الجمر» وعبر آخر قائال« :أنــا بانتظار
المسلسل وإن شاء الله يكون في مفاجآت حلوة».
فيما عبر الفنان هاني عادل أحد أبطال العمل
ً
عــن فرحته بـعــودة العمل قــائــا فــي منشور له
على صفحته على مواقع التواصل االجتماعي
فيسبوك« :افرحوا سابع جار راجع األحد القادم»،

لقطة من مسلسل «سابع جار»2
ً
كما نشر أيضا الفنان محمود البزاوي منشورا
له ُيعبر عن فرحته بعودة العمل.
مسلسل «سابع جار» الذي ُعرض على إحدى
الفضائيات المصرية ،تدور أحداثه داخل إحدى
البنايات السكنية ،ليرصد قصص ساكنيها
ومــا تحمله مــن أس ــرار ،مــن تأليف وسيناريو
هبة يسري التي تشارك في اإلخــراج أيضا مع

أيتن أمين ونــاديــن خــان ،ويـشــارك فــي بطولته
مجموعة كبيرة من الشباب الموهوبين بمشاركة
الجميلتين دالل عبدالعزيز وشيرين والفنان
الـقــديــر أســامــة ع ـبــاس ،ومـحـمــود ال ـب ــزاوي مع
هيدي كرم وهاني عادل ونيقوال معوض وصفاء
جــال ورحـمــة حسن ومـحـمــود الليثي وســارة
عبدالرحمن وفدوى عابد.

أشرف عبدالباقي يحتفل بالعرض المئة لفرقة «مسرح مصر»
العرض المسرحي توقف ...والتلفزيوني مستمر على « MBCمصر»
●

ً
متحدثا في أثناء االحتفال
أشرف عبدالباقي

القاهرة – هيثم عسران

احتفل الفنان أشرف عبدالباقي بوصول
عــروض مسرحيات فرقته «مـســرح مصر»
إلــى الـعــرض رقــم مئة على نفس المسرح
وبنفس فريق العمل في احتفالية أقيمت في
نهاية آخر ليلة عرض في الموسم الجديد
من المسرحية ،والــذي سيتواصل عرضه
ً
تـلـفــزيــونـيــا عـبــر شــاشــة قـنــاة  MBCمصر
بشكل حصري ،بعد أن وقعت حقوق شراء
عــرض الـمــوســم المقبل أيـضــا مــع المنتج
صادق الصباح.
وش ـه ــدت االحـتـفــالـيــة ال ـتــي أقـيـمــت من
ال ـص ـب ــاح و MBCب ــال ـق ــاه ــرة ع ـلــى خشبة
المسرح تقطيعا لقالب الحلوى احتفاال
بختام الموسم الثالث ،ومشاركة مجموعة
كبيرة من الفنانين ضيوف الشرف؛ منهم
نقيب الممثلين أش ــرف زك ــي ،أحـمــد رزق،
شــريــف منير ،هــانــي رم ــزي ،إيـهــاب فهمي
وغ ـيــرهــم ،حـيــث ح ــرص عـبــدالـبــاقــي على
اصـطـحــابـهــم إل ــى الـمـســرح وال ــوق ــوف إلــى
جواره وجوار الفرقة خالل االحتفال الذي
حضره الجمهور وأعقبه حفل عشاء خاص.

وعبر عبدالباقي عــن سعادته الكبيرة
بوصول المسرحيات التي قدمتها الفرقة
إلى  100مسرحية ،وهو رقم اعتبره قياسيا
في تاريخ المسرح المصري ،مؤكدا فخره
واعتزازه بزيادة ارتباط الجمهور بعروض
«مسرح مصر» والتفافهم حول الفرقة من
موسم آلخر.
وأكــد أن كل أعضاء الفرقة بذلوا جهدا
كـبـيــرا فــي إعـ ــداد وتـقــديــم ه ــذه ال ـعــروض،
إضافة إلــى كثير من الجنود المجهولين
خلف الستار الــذيــن لهم دور ملموس في
ن ـجــاح ال ـم ـســرح ـيــات وخ ــروج ـه ــا بــأفـضــل
شكل على المسرح وعبر الشاشة ،مؤكدا أن
ً
عرضها تلفزيونيا أتاح الفرصة لقطاعات
كـبـيــرة م ــن الـجـمـهــور ال ـم ـصــري والـعــربــي
االستمتاع بهذه العروض.
من جانبه ،قال المنتج صادق الصباح
ُ
إن عــروض «مسرح مصر» تمثل حالة من
الـبـهـجــة والـ ُـم ـت ـعــة األس ـبــوع ـيــة للجمهور
المصري والعربي ،مشيرا إلى أنه حرص
على توفير كــل عــوامــل الــدعــم والمساندة
ل ـن ـج ــاح ه ـ ــذه ال ـ ـعـ ــروض وه ـ ــو م ــا تـحـقــق
بصورة أكثر من رائعة.

وأعلن الصباح أن الموسم الرابع للفرقة
س ـي ـبــدأ ع ـلــى ال ـم ـســرح خ ــال إج ـ ــازة عيد
الفطر ،كما هو معتاد سنويا ،على أن تبدأ
ً
الحقا إذاعة المسرحيات تلفزيونيا.
ُ
وعبر المتحدث الرسمي باسم مجموعة
 MBCمـ ـ ــازن ح ــاي ــك ع ــن اع ـ ـتـ ــزاز الـشـبـكــة
باحتضان فرقة «مسرح مصر» عبر ثالث
سنوات ،مؤكدا أنها أصبحت تمثل حالة
من البهجة والمتعة األسبوعية للجمهور
المصري والعربي.
ويشارك في بطولة العروض المسرحية
لفرقة «مسرح مصر» ،باإلضافة إلى الفنان
أش ــرف ع ـبــدال ـبــاقــي ،مـجـمــوعــة كـبـيــرة من
النجوم الشباب الذين ارتبط بهم الجمهور،
ومنهم علي ربيع ،ومصطفى خاطر ،وكريم
عـفـيـفــي ،ودي ـن ــا مـحـســن «ويـ ـ ــزو» ،وإس ــراء
عبدالفتاح ،وسارة درزاوي ،وإبرام سمير،
وحامد محمد ،ومحمد أنور ،ومحمد توب،
وبيشوي طاهر ،ومحمد أسامة «أس أس»،
وحمدي الميرغني ،ومحمد عبدالرحمن،
وال ـم ـســرح ـيــات م ــن تــألـيــف وإخ ـ ــراج ن ــادر
ص ــاح الــديــن ،وإخـ ــراج تلفزيوني سعيد
حامد.

خبريات
غادة عبدالرازق تتعرض
للسخرية بسبب مالبسها

ّ
تعرضت الممثلة المصرية
غادة عبدالرازق إلى السخرية
من متابعيها ،بسبب
إطالالتها الغريبة.
وظهرت غادة عبدالرازق في
صور عدة عبر صفحتها
الخاصة على أحد مواقع
التواصل االجتماعي ،وهي
بمالبس غريبة بعض الشيء،
فعلى الرغم من حبها لقطع
المالبس المريحة ،التي
تبدو فيها على طبيعتها،
لكن بعض متابعيها سخروا
منها ،واعتبروا أن ما ترتديه
أصبح يفتقر بعضه لألناقة.
يذكر أن عبد الرازق تشارك
في بطولة مسلسل درامي
جديد يحمل عنوان "ضد
مجهول" ،المقرر عرضه في
الموسم الرمضاني المقبل،
من بطولة حنان مطاوع،
ومحمد دياب ،وفراس سعيد،
ومحمد كيالني ،ورانيا
منصور ،ومحمد جمعة،
وغيرهم ،من تأليف أيمن
سالمة ،إخراج طارق رفعت،
وإنتاج تامر مرسي.

وائل شرف يغيب عن
الدراما لدراسة اإلخراج

شارك الممثل السوري
ف جمهوره
وائل شر 
ومتابعيه بفيديو رد فيه
على أسئلتهم ،وتحدث عن
ً
آخر أعماله ،كاشفا العديد
من األسرار ،وذلك عبر
حسابه الخاص على موقع
"يوتيوب".
وتحدث وائل عن سبب غيابه
ً
عن الدراما ،مرجعا ذلك إلى
انشغاله بدراسة اإلخراج في
بريطانيا ،وال يوجد سبب
آخر.
أما في ما ّ
خص عودته
إلى مسلسل "باب الحارة"،
ً
فكان واضحا من حديثه أنه
تجنب الجواب على األسئلة
المتكررة ،التي طرحها
عليه جمهوره حول إمكانية
عودته إلى الجزء العاشر
منه.
كما كشف شرف عن
قراره المفاجىء بأن
يهدي "خيزرانة" العقيد
معتز ،التي ظهر فيها في
المسلسل ،وقال إن هذه
العصا سيهديها ،وبعد أن
حفر اسمه عليها ،إلى أحد
متابعيه ضمن مسابقة
يشتركون فيها ،وتتضمن
اإلعجاب بالقناة ووضع
تعليق على الفيديو في حين
سيتم اختيار الفائز من
ً
المعلقين عشوائيا.

آلن يظهر برفقة زوجته
بعد اتهام التحرش

التقطت عدسات
المصورين ،صورة
للمخرج العالميوودي
آلن مع زوجته سون يي
بريفين ،في والية نيويورك
األميركية ،في أول ظهور
لهما بعد اتهام "وودي"
بالتحرش الجنسي من قبل
ابنته بالتبني كررت ديالن
فارو.
وقد التقطت هذه الصورة
أمام أحد مستشفيات والية
نيويورك وهو يخرج منها.
يذكر أن ابنته كررت
فارو ( 32عاما)ّ ،
صرحت
في إحدى المقابالت
التلفزيونية بأنها تعرضت
للتحرش على أيدي
وودي وهي في السابعة
من عمرها ،وهي تلعب
بألعابها في غرفتها ،وهو
ما دفع عددا من نجوم
"هوليوود" الذين تعاونوا
مع المخرج الكبير إلى
االبتعاد عنه بسبب تلك
االتهامات.

ةديرجلا
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دوليات
لبنان« :اقتحام الحدث» كاد يوقظ «شياطين الطائفية النائمة»
مناصرو «أمل» دخلوا إلى البلدة المسيحية مطلقين النار بالهواء ...واألهالي استنفروا بالسالح
بيروت  -ةديرجلا

•

التزال األجواء المشحونة
مسيطرة على الساحة
السياسية في لبنان ،الذي نجا،
أمس األول ،من كارثة كادت
تتحول إلى مواجهة طائفية
كبيرة ،بعدما اقتحم مناصرون
تابعون لحركة أمل الشيعية
منطقة الحدث المسيحية،
مطلقين النار بالهواء ،على
خلفية تسريبات وزير الخارجية
جبران باسيل زعيم «التيار
الوطني الحر» ،اعتبرت مسيئة
لرئيس مجلس النواب زعيم
«أمل» نبيه بري.

نـ ـج ــا ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،م ـ ـسـ ــاء أم ــس
األول ،مـ ــن «ك ـ ــارث ـ ــة ط ــائ ـف ـي ــة»
كادت تقع بعد إقدام مناصرين
ت ــاب ـع ـي ــن لـ ـح ــرك ــة «أم ـ ـ ـ ــل» عـلــى
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرور ب ـ ـمـ ــواكـ ــب ودراج ـ ـ ـ ــات
ن ــاري ــة راف ـع ـي ــن أع ـ ــام ال ـحــركــة
ف ــي ســاحــة ب ـلــدة ال ـح ــدث (ذات
األغ ـل ـب ـي ــة ال ـم ـس ـي ـح ـيــة) ،حـيــث
جابوا شوارعها وبدأوا بإطالق
النار في الهواء ّ
مرددين هتافات
مـ ّ
ـؤيــدة لرئيس مجلس النواب
ن ـب ـيــه بـ ـ ــري ،وم ـ ـنـ ـ ّـددة بــرئـيــس
ّ
الجمهورية العماد ميشال عون
ورئيس «التيار الوطني الحر»
وزير الخارجية جبران باسيل،
ما دفع أهالي وشباب المنطقة
الى االستنفار والنزول بالسالح
ً
أرضا للدفاع عن بلدتهم.
ً
وبـ ـ ـ ـ ــدأت االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ف ـ ـ ــورا
ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ـط ـ ــوط «ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه»،
وحركة «أمل» و»التيار الوطني
الـ ـح ــر» ل ـض ـبــط الـ ـش ــارع ومـنــع
الـ ُـمـنــاصــريــن مــن االش ـت ــراك في
أي حــراك ،ال سيما بعدما نفت
ا لـحــر كــة عالقتها بالموضوع،
وكذلك نزل عضو تكتل «التغيير
واإلصالح» النائب أالن عون إلى
قـلــب ال ـحــدث ،لتهدئة النفوس
ً
ُمطلقا صرخة فيها الكثير من
الغضب والقلق والحزن على ما
ً
وصلت إليه األمــور راجيا عدم
«إيقاظ الشياطين النائمة».

«أمل»
ودعــت حركة «أمــل» في بيان
ص ــدر ع ــن مكتبها الـسـيــاســي،
ّ
أم ــس« ،ك ــل الــذيــن تـحــركــوا في
ش ـكــل ع ـف ــوي وغ ـي ــر مـنـظــم من
خـ ـ ــال مـ ـسـ ـي ــرات س ـ ـيـ ــارة أدت
إل ــى بـعــض اإلش ـك ــاالت الـتــي ال
تعكس صورة وموقف الحركة،
أن يـتــوقـفــوا عــن أي ت ـحــرك في
الـ ـش ــارع لـقـطــع ال ـط ــري ــق ،عـ َّـمــن
يريد حرف النظر عن الموضوع
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي وضـ ـ ـ ـ ــرب عـ ــاقـ ــات
ّ
اللبنانيين مع بعضهم .وتطلب
ِّ
م ـ ــن ج ـم ـي ــع الـ ـح ــرك ــيـ ـي ــن ع ـلــى
اختالف مستوياتهم المساعدة

«الحركة» تدعو
ّ
لوقف التحركات
في الشارع ...وترفع
الغطاء عن مثيري
الشغب

على تطبيق هذا األمر».
كـ ـم ــا عـ ـق ــدت قـ ـي ــادت ــا «أمـ ـ ــل»
و«ح ـ ــزب ال ـل ــه» ف ــي جـبــل لبنان
ً
ً
والشمال اجتماعا مشتركا في
مقر قيادة الحركة تناولت فيه
مستجدات األوضاع السياسية
ّ
واالنتخابية حيث أكد الطرفان
أن «ما تعرض له الرئيس بري
م ــن إس ـ ـ ــاءة ه ــو أمـ ــر م ــرف ــوض
ً
ً
رف ـض ــا قــاط ـعــا تـحــت أي ظــرف
ومن أي جهة أتى».
وأشــار الطرفان إلــى «أهمية
الدور الجامع والوطني الكبير،
الـ ــذي لـعـبــه الــرئ ـيــس ب ــري ومــا
يزال في االستحقاقات الوطنية
الـكـبــرى ،وال ــذي شكل فــي أكثر
م ــن م ـح ـطــة أم ـن ـيــة وسـيــاسـيــة
صمام أمــان تخطى معه لبنان

وقفة تضامنية
َّ
في م ــوازاة ذلــك ،نظم مديرو
وأسـ ـ ــاتـ ـ ــذة وتـ ـ ــامـ ـ ــذة مـ ـ ــدارس
الشياح والغبيري ،أمس ،وقفة
ت ـضــام ـن ـيــة م ــع ب ـ ـ ـ ِّـري .وأل ـق ـيــت
ك ـل ـمــات نـ ـ ـ َّـددت بـ ــ»انـ ـح ــدار لغة
التخاطب السياسي في لبنان»،
وش ـ َّـددت على «ض ــرورة تقديم
وزير الخارجية جبران باسيل
ً
اع ـت ــذارا علنيا للرئيس ب ـ ّـري».
كما نظم العاملون في «الجامعة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» فـ ــي ال ـ ـحـ ــدث ل ـقــاء
ً
تضامنيا فــي بــا حــة الجامعة،
ً
ِّ
وحمل المشاركون صورا لبري

ّ
والفـتــات تــؤكــد «دوره الوطني
والـ ـ ــرائـ ـ ــد ف ـ ــي حـ ـم ــاي ــة ل ـب ـن ــان،
ورف ـ ـ ــض الـ ـمـ ـس ــاس بـ ــه مـ ــن أي
جهة أتت» .وطالب المعتصمون
ً
بـ»استقالة الوزير باسيل فورا»،
ّ
معتبرين أن «تصرفاته ال تخدم
استقرار لبنان».

مصرف لبنان
إل ــى ذل ــك ،طـمــأنــت ال ـق ـيــادات
النقدية والمالية وفي مقدمها
ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ري ــاض
سالمة ،إلى أن األوضاع النقدية
وال ـم ــال ـي ــة وال ـم ـصــرف ـيــة بقيت
في منأى عن تـطــورات الشارع
األخ ـي ــرة عـلــى خـطــورتـهــا ،ولــم
تـتــأثــر بــالـتــالــي بــالـخــاف بين

ّ
وهاب يناشد ّ
«السيد»

«سيارات طائفية» تستحضر الحرب

ّ
غرد رئيس «حزب التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب
ً
عبر حسابه الخاص على «تويتر» ،أمس ،قائال« :سماحة السيد
(حسن نصرالله)َ ...
أنت الوحيد القادر والذي يمون على الجميع...
أنقذنا من جنون الشارع الناس كفرت بالفوضى وال تريدها وأنت
األمين المؤتمن» .وأضاف في «تغريدة» ثانية« :يقول الفيلسوف
ابن رشد إن التجارة باألديان هي التجارة الرابحة في المجتمعات
التي ينتشر فيها الجهل ...وإذا أردت أن تتحكم في جاهل فعليك
أن تغلف كل باطل بغالف ديني!!».

ً
انتشرت ،أخيرا على مواقع التواصل االجتماعي ،فيديوهات،
لسيارات في داخلها سالح تجول على الطرقات ،وهي تبث أغاني
لحركة «أمل» بينها أغنية عنوانها «نحنا األفواج اللي ما في ّ
قوة
بتهزمنا» .كما انتشر فيديو مماثل مع أغاني لـ»التيار الوطني
الحر» و»القوات اللبنانية» فيها ّ
شد للعصب الطائفي واستحضار
لزمن الحرب األهلية.
وقال ناشطون ،إن السيارة نفسها ظهرت في الفيديو ،متهمة
جهات لم تسمها بإشعال الفتنة.

إسرائيلية  -أميركية
مناورات
ً
تحاكي حربا شاملة

«يديعوت» :الجدار اإلسرائيلي يزعج «حزب الله» العائد إلى لبنان
وصلت ،أمس األول ،قــوات أميركية
ً
إل ـ ـ ــى إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادا ل ـل ـق ـي ــام
بمناورات «جونيبر كــوبــرا» السنوية
ضمن بــرنــامــج الـتــدريـبــات العسكرية
اإلســرائ ـي ـل ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة الـمـشـتــركــة،
المقررة األسبوع المقبل ،وستحاكي
ً
ح ــرب ــا ش ــام ـل ــة ع ـل ــى أك ـث ــر م ــن جـبـهــة
تتعرض فيها إسرائيل لقصف مكثف
بالصواريخ من جهات مختلفة.
وأف ــادت تقارير إسرائيلية بأنه تم
نـشــر واسـ ــع ال ـن ـطــاق لـمـنـظــومــة دف ــاع
ً
جــويــة مـضــادة لـلـصــواريــخ اسـتـعــدادا
للتدريب ،وذلك غداة إعالن وزير الدفاع
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان ،أنه إذا
ً
اندلعت الـحــرب مـجــددا مــع حــزب الله
ً
فإن لبنان «سيدفع الثمن كامال» ،وأنه
إذا أرغ ــم اإلســرائـيـلـيــون عـلــى اللجوء
إلى مالجئ الحماية من القنابل ،فإن
كل سكان العاصمة اللبنانية بيروت
سوف يوجدون في مالجئ الحماية من
ً
القنابل ،مجددا قوله ،إن الحرب هذه
المرة ستمتد على الجبهتين السورية
واللبنانية.
وك ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «يـ ـ ــدي ـ ـ ـعـ ـ ــوت
ً
أح ــرون ــوت» أم ــس ،ت ـقــريــرا قــالــت فيه،
إن حــزب الله بــدأ بالعودة مــن معارك
سورية والعراق إلى قواعده في جنوب
ل ـب ـنــان ،مـضـيـفــة أن إســرائ ـيــل رص ــدت
تحركات عشرات الناشطين في الحزب
في القرى الحدودية.
وتـعـتـبــر الـصـحـيـفــة أن ال ـتــوتــر مع
لبنان ال يقتصر على مصانع تحويل
ص ــواري ــخ التنظيم ل ـصــواريــخ دقيقة
التي تسعى إيران إلقامتها بلبنان.
وتضيف أن حــزب الـلــه الـعــائــد إلى

ل ـب ـنــان وه ــو ي ـن ــزف وم ـن ـهــك ق ــد يثير
حساسيته السور ،الذي تبنيه القوات
الـهـنــدسـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي مـنــاطــق
معينة على الحدود عند الخط األزرق،
حيث هناك عشرات النقاط المتنازع
عليها.
وت ـ ـقـ ــول إأن حـ ــادثـ ــة م ـع ـي ـنــة ح ــول
منطقة صغيرة ،مــن تلك ا لـتــي عليها
خالف ،أو استمرار بناء التحصينات
على الحدود قد تشعل الحرب الشمالية
القادمة.
وكانت يديعوت كتبت ،أمس األول،
إن إســرائ ـيــل تـقـتــرب بـخـطــوات كبرى
إلى «حرب اختيارية» في لبنان أو ما
أسمته «حرب مبادرة في لبنان».
ً
مضيفة أن إسرائيل تمارس ضغطا
ً
م ــرك ــزا فــي م ـحــاولــة ل ــردع اإليــرانـيـيــن
عن إقامة مصانع صواريخ دقيقة في
سورية وفي لبنان.
وك ــان ــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ان ـ ـفـ ــردت عـلــى
مـسـتــوى دول ــي بالكشف مــن مـصــادر
إيرانية عن قيام طهران بالفعل ببناء
مصانع صواريخ في لبنان.
وختمت بأنه «إذا واصل اإليرانيون
حـفــر مـصــانــع ال ـصــواريــخ ،فسيتعين
عليها ات ـخــاذ ال ـق ــرار :فـهــل مصنعان،
ثالثة مصانع صواريخ في لبنان هي
ذريعة لحرب مبادرة أم ال؟» .وتضيف:
«هذه المعضلة يتعين على الحكومة
أن ت ـعــرض ـهــا ع ـل ــى ال ـج ـم ـه ــور :ح ــرب
اخ ـت ـي ــاري ــة أم ال ـع ـي ــش ت ـح ــت تـهــديــد
محتدم للصواريخ الدقيقة؟».

الوليد بن طالل يجدد الوالء
للوطن والملك وولي العهد

في أول مقابلة له بعد خروجه
من "الريتز كارلتون" ،أكد رجل
األعمال السعودي ،األمير الوليد
بن طالل ،والءه للوطن ،ثم امللك،
ثم ولي العهد ،ثم الحكومة ،وأن
عالقته بالحكومة السعودية
"سمن على عسل" ،ويدعم
اإلصالحات االقتصادية التي
يقودها ولي العهد األمير محمد
بن سلمان.
وعرض برنامج "يا هال" ،املذاع
على قناة "روتانا خليجية"،
مقتطفات من لقاء الوليد بن
طالل الذي أجراه اإلعالمي أحمد
العرفج ،والذي تحدث بدوره عن
كواليس اللقاء.
وبحسب املقتطفات وتعليقات
العرفج ،فقد قال امللياردير
السعودي إنه نباتي ،ومواظب
منذ فترة طويلة على صيام يومي
االثنني والخميس ،داعيًا الجميع
أن يصوموا مرتني في األسبوع
على األقل ،ورفض رفضًا قاطعًا
أن يتحدث عما جرى معه في
"الريتز" ،وأشار الى أنه متفائل.

ً
مستقبال الحريري في القصر الجمهوري أمس (داالتي ونهرا)
عون
وال ـل ـب ـن ــان ـي ـي ــن ك ـ ــل ال ـم ـخ ــاط ــر
والتهديدات».

سلة أخبار

بـ ـ ـ ّـري وب ــاسـ ـي ــل .وقـ ـ ــال ســامــة
بعد لقائه الرئيس عــون أمس
إن «الــوضــع الـنـقــدي فــي البالد
ايجابي ،وخالل الشهر الماضي
زادت موجودات مصرف لبنان
بالعمالت االجنبية بما يقارب
ً
مليار دوالر اميركي» ،مضيفا:
«ال ـحــركــة طبيعية ف ــي الـقـطــاع
الـمـصــرفــي وان مـصــرف لبنان
مـ ـسـ ـتـ ـم ــر فـ ـ ــي دعـ ـ ـ ــم الـ ـ ـق ـ ــروض
السكنية واإلنتاجية».

البلوك 9
فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق مـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــل ،ال
تـ ـ ــزال إدعـ ـ ـ ـ ــاءات وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان
عن أن «البلوك  9ملك إلسرائيل»
تـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل بـ ــاس ـ ـت ـ ـن ـ ـفـ ــار رسـ ـم ــي
واســع .وعــاد عــون ليؤكد أمس
«خ ـطــورة الـمــوقــف ،ال ــذي صدر
ً
عن ليبرمان» ،داعيا إلى «التنبه
إلى ما يحيكه العدو اإلسرائيلي
ضد لبنان ،السيما أن ثمة من
ي ـع ـمــل فـ ــي الـ ــداخـ ــل وال ـ ـخـ ــارج
عـلــى تــوفـيــر م ـنــاخــات تتناغم
م ــع الـ ـتـ ـه ــدي ــدات اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ب ــاالعـ ـت ــداء ع ـلــى ل ـب ـنــان وحـقــه
ف ــي اس ـت ـث ـمــار ث ــروت ــه النفطية
والغازية وذلك بذرائع مختلفة».
وأشــار إلــى أن «لبنان تحرك
ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة هـ ـ ـ ــذه اإلدع ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات

اإلسـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة بـ ـ ــال ـ ـ ـطـ ـ ــرق
الدبلوماسية مــع تأكيده على
ح ـقــه ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن س ـيــادتــه
وس ــام ــة أراضـ ـي ــه ب ـكــل الـسـبــل
ال ـ ـم ـ ـتـ ــاحـ ــة» .كـ ـم ــا ق ـ ـ ــال رئ ـي ــس
حزب «القوات اللبنانية» سمير
جـعـجــع أم ـ ــس« :إذا كـ ــان وزي ــر
ال ــدف ــاع اإلســرائ ـي ـلــي يعتبر أن
الـ ـحـ ـق ــل رقـ ـ ــم  9عـ ـل ــى الـ ـح ــدود
الـلـبـنــانـ ّـيــة الـجـنــوبـ ّـيــة مـلــك لــه،
ف ــإن الـحـكــومــة الـلـبـنــانـ ّـيــة ومــن
ّ
اللبناني بأكمله
ورائها الشعب
ً
يعتبرون أن الحقل ملكا لنا».
وأض ـ ـ ــاف« :ي ـخ ـطــئ م ــن يعتقد
ّ
اللبنانية ال حول
أن الحكومة
وال ق ـ ّـوة لـهــا فـهــي ستتخذ كل
ال ـق ــرارات الــازمــة وم ــن ورائـهــا
ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي وال ـش ـع ــب
ال ـل ـب ـنــانـ ّـي ب ــأس ــره ل ـل ــدف ــاع عن
مـصــالـحـنــا ،فــالـمـســألــة ليست
مسألة عــدد دبــابــات وطــائــرات
وإن ـ ـ ـمـ ـ ــا م ـ ـسـ ــألـ ــة حـ ـ ــق وطـ ـن ــي
ومـ ـص ــداق ـ ّـي ــة دولـ ـ ّـيـ ــة وع ــرب ـ ّـي ــة
يتمتع بـهــا الـشـعــب الـلـبـنــانـ ّـي،
ّ
مصداقية كبيرة وتعاطف كبير
ً
م ــع ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانـ ّـي عــربـيــا
ً
ودوليا».

تركيا تعيد اعتقال مدير
فرع «منظمة العفو»

ذكرت منظمة العفو الدولية أمس،
أن القرار الصادر عن محكمة في
إسطنبول بشأن استمرار احتجاز
تانر كيليتش ،رئيس الفرع
التركي للمنظمة ،لحني محاكمته
رغم إصدار املحكمة حكما بإطالق
سراحه أمس األول ،يؤكد وجود
أزمة في نظام العدالة التركي.
وقال األمني العام ملنظمة العفو
الدولية ،سليل شيتي ،في بيان
إنه "على مدار الساعات املاضية،
شهدنا زيفا للعدالة بأبعاد
مذهلة" ،مؤكدا أنه "لم يكن يجب
إلقاء القبض عليه ،ولن نرتاح
حتى يتم إطالق سراحه".
ويشار إلى أن كيليتش محتجز
لدى السلطات منذ يونيو املاضي،
التهامه بالتورط مع آخرين في
محاولة االنقالب الفاشلة التي
شهدتها تركيا في منتصف
يوليو عام .2016
ومن جانبه ،نفى كيليتش جميع
االتهامات املنسوبة إليه.

أنقرة وموسكو لدمج «سوتشي» بـ «جنيف»
تركيا :مالحظات ماكرون «مهينة»
بـعــد أن عـبــر الــرئـيـســان الـتــركــي رج ــب طيب
إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان وال ـ ــروس ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن عــن
ارتياحهما لنتائج مؤتمر سوتشي حول األزمة
ال ـس ــوري ــة ،رغ ــم مـقــاطـعــة ج ــزء م ــن الـمـعــارضــة
واالك ـ ــراد ل ــه ،واتـفـقــا عـلــى تـســريــع اقــامــة نقاط
مراقبة في محافظة إدلــب شمال غــرب سورية،
دعــا وزي ــر الـخــارجـيــة الـتــركــي مــولــود جاويش
أوغلو ونظيره الروسيسيرغي الفروف ،بشكل
منفصل أمس ،إلى ضرورة إحياء عملية جنيف
المتعثرة لتسوية األزمة بعد دمج نتائج مؤتمر
سوتشي بها ،وسط صمت إيراني وتحفظ من
قبل موسكو.
وأكـ ـ ـ ــد ج ـ ــاوي ـ ــش أوغ ـ ـ ـلـ ـ ــو ،ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
للصحافيين فــي أنـقــرة أمــس ،أن األمــر يتطلب
شروع حكومة الرئيس بشار األسد في التفاوض
ً
معالمعارضة السورية ،مشددا على أن «مؤتمر
ً
سوتشي كان ناجحا والبيان الختامي تضمن
مطالب تركيا«.
وفــي مــوسـكــو ،أع ــرب الف ــروف ،خــال مؤتمر
صحافي مع نظيره اإليطالي انجيلينو ألفانو،
عــن أمـلــه أن تساعد نتائج سوتشي المبعوث
األممي ستيفان ديميستورا على تفعيل عملية
ً
جنيف ،معتبرا أنه «عزز العمل لبناء الحوار بين
السوريين على أساس قرار مجلس األمن ،2254
ونتائجه تساعد في تنشيط العملية السياسية
في جنيف».
في السياق ،شــدد رئيس وفــدالهيئة العليا
للمفاوضات نصر الحريري المقرب من تركيا
في مؤتمر صحافي في اسطنبول على أنمؤتمر
ســوتـشــي «ي ـجــب أن ي ـكــون ل ـمــرة واح ـ ــدة فـقــط،
وتسليم مخرجات ه إلىاألمم المتحدة».
وف ــي إق ـ ــرار ضـمـنــي بـنـتــائــج ال ـمــؤت ـمــر ،ذكــر
ال ـحــريــري أن «تـشـكـيــل الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة تم
ً
وضعها بعهدة مبعوث األمم المتحدة» ،مؤكدا
التزام المعارضة «بما نص عليه قــرار مجلس
األمن  2254وترحب بتأييد كافة الدول له ،بما
فيها روسيا».

عناصر من الشرطة العسكرية التركية داخل األراضي السورية في جبل برصايا أمس (رويترز)
ورحب الحريري بتأكيد ديميستورا في ختام
الـمــؤتـمــر عـلــى أن ــه «ال بــد مــن مــرحـلــة انتقالية
يـقــودهــا هـيـئــة الـحـكــم االنـتـقــالـيــة بصالحيات
تـنـفـيــذيــة ،والـعـمــل بـهــذه الـ ــروح مــن أج ــل دولــة
ديمقراطية والقضاء على اإلرهاب».
وق ــال« :نتطلع لعالقات بـنــاء ة مــع كــل الــدول
المعنية بالوضع السوري ،ونرحب بأي حوار
بين مـكــونــات الشعب ال ـســوري ،على أن يكون
ً
ب ــإرادتـ ـه ــم ب ـع ـي ــدا ع ــن ال ـم ـجــرم ـيــن وعـ ــن نـظــام
ّ ً
االستبداد ،وليس مجيرا لمصلحته».

ماكرون وأوزال
وفي شأن متصل ،طالب جاويش أغلو روسيا
ً
رسميا بتسليم مـعــراج أوزال ،الــذي شــارك في
الـمــؤتـمــر وتـتـهـمــه أن ـقــرة بــالـمـشــاركــة فــي عمل
ً
إرهابي أسفر عن مقتل  50شخصا عــام 2013
ً
فــي والي ــة ه ـطــاي ،الف ـتــا إل ــى أن الــرئـيــس رجــب
طيب إردوغ ــان أعــرب خــال اتصاله مع نظيره
الــروســي فالديمير بوتين عــن «ع ــدم ارتياحه»

حول وجــود «اإلرهــابــي المدرج بقائمة النشرة
الحمراء فــي سوتشي ،رغــم عــدم إدراج ــه ضمن
قائمة المدعوين للمؤتمر».
وفي إشارة الستمرار التوتر مع الشركاء في
حلف شـمــال األطـلـســي ،رفــض جــاويــش أوغلو
تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ،واعتبر
في
تحذيراته من تحول عملية الجيش التركي 
ً
عفرين ذريعة لغزو سورية« ،إهانة» ،مؤكدا أنه
ً
ال يمكنه «الكيل بمكيالين وإعطاء تركيا دروسا،
وه ــي تـسـتـخــدم حـقـهــا فــي ال ــدف ــاع عــن الـنـفــس،
بشكل يتماشى مع قرارات مجلس األمن».

هجمات مضادة
وعلى األرض ،أخذت عملية «غصن الزيتون»
ً
منحى تصعيديا ،بعد أن دخلت «قوات سورية
الديمقراطية» (قسد) على خط المواجهة لمؤازرة
وحـ ـ ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـعــب وت ـن ـف ـيــذهــا هـجـمــات
مضادة ضد الجيش التركي في أطراف عفرين
اسـتـهــدف أحــدهــا قــريــة بــوكــي شـمــال المدينة،

والثانية قرية خليل ،أما الثالثة فدمرت سيارتين
محملتين باألسلحة والذخائر في قرية شنكيلة
التابعة لناحية راجــو ،وفــق المرصد السوري
لحقوق اإلنسان ،وسقوط عدد من القتلى.

تسليم عفرين
ونفت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي
فيعفرين هيفي مصطفى ،في تصريح لوكالة
«سبوتنيك« الــروسـيــة« ،المعلومات المتداولة
عن تسليم المدينة للقوات الحكومية السورية
بــوســاطــة روس ـيــة» ،مــؤكــدة أن «ممثلي سورية
الديمقراطية دعوا الجيش السوري للمشاركة
في حمايتها من القوات التركية».
وتساء لت مصطفى« :لماذا تلتزم السلطات
السورية الصمت حول عفرين؟» ،مشيرة إلى أن
النظام «يجري مفاوضات دبلوماسية من أجل
وض ــع حــد للهجمات عـلــى عـفــريــن ،إال أنـهــا لم
تسفر عن نتائج حتى اآلن».
(عواصم -وكاالت)
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ّ
خامنئي يتمسك بـ «التمدد» في المنطقة رغم ضغوط واشنطن
روحاني يزاحم األصوليين بـ «إمامة طهران» في خطوة إضافية باتجاه خالفة المرشد
طهران  -فرزاد قاسمي

أصر المسؤولون اإليرانيون
على مواصلة سياسة التمدد
بالمنطقة ،رغم الضغوط
األميركية التي تسعى إلى وقف
أنشطة طهران المزعزعة
الستقرار المنطقة في وقت
يسعى الرئيس حسن روحاني
الستكمال خطوات ضرورية إذا
رغب في خالفة المرشد األعلى
علي خامنئي ،عبر التقدم بطلب
إلدراج اسمه ضمن أئمة صالة
الجمعة بالعاصمة طهران.

في تحد صريح للجهود الدولية
الــداع ـيــة إل ــى وق ــف سـيــاســة بــاده
المزعزعة الستقرار المنطقة ،أكد
علي أكبر واليتي ،مستشار المرشد
اإليراني األعلى للشؤون الدولية،
عزم طهران مواصلة سلوك تعزيز
نفوذها عبر التدخل فــي عــدد من
دول المنطقة.
وقــال إن قـيــادة الـبــاد ال تعتزم
تـ ـقـ ـلـ ـي ــص ن ـ ـف ـ ــوذه ـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــرق
األوســط رغم الضغوط األميركية،
مضيفا «نـفــوذ إيــران فــي المنطقة
حـتـمــي ،ولـكــي تـظــل العـبــا رئيسا
في المنطقة سيستمر هذا النفوذ»،
مؤكدا أن بــاده ستواصل دعمها
ل ـ «ح ــزب الـلــه» اللبناني وفصائل
فلسطينية.
وشدد واليتي على رفض طهران
أي دعوات لربط مهمة الحفاظ على
«االتفاق النووي» بتقييد برنامج
تسلحها الـصــاروخــي أو تمددها
اإلقـلـيـمــي ،م ـشــددا عـلــى أن وجــود
إيران في المنطقة «أمر ال مفر منه
ولكي نبقى العنصر األكثر حسما
في المنطقة سنواصل هذا النهج».
وبــرر المسؤول اإليراني تدخل
ب ـ ـ ــاده بـ ـع ــدد مـ ــن دول ال ـم ـن ـط ـقــة
ودعـ ـم ــه ل ـل ـم ـت ـمــرديــن ال ـحــوث ـي ـيــن
باليمن بالقول« :وجودنا في العراق
وســوريــة وفلسطين ولـبـنــان جــاء
بالتنسيق وبــرغـبــة مــن حكومات
هذه البلدان .وكذلك إذا كنا ندعم
الـيـمــن ،فــذلــك مــن منطلق الــواجــب
اإلنساني ،وليعلم التحالف الذي
ت ـق ــوده ال ــري ــاض أن تـشـبـثــه بـهــذا
الـنـهــج سـيـجـعــل م ــن الـيـمــن أشـبــه
بفيتنام للسعوديين».
وكان تقرير صادر عن «مؤسسة
الدفاع عن الديمقراطيات» أفاد بأن
«حزب الله» اللبناني يتلقى ما بين
ً
 700و 800مليون دوالر سنويا من
إيران لتمويل أنشطته.

اتهام وعداء
فــي م ــوازاة ذلــك ،اتهم المساعد
الخاص لرئیس مجلس الشوري،
حسین أمیر عبداللهیان ،واشنطن
ب ـ ـ «مـ ـح ــاول ــة ابـ ـ ـت ـ ــزاز ب ـ ـ ــاده عـبــر
تعديالت
ضغطها باتجاه إدخــال ّ
على االتـفــاق الـنــووي الموقع بين
طهران والقوى الكبرى في .2015

مصليا بجوار ضريح اإلمام الخميني في طهران أمس (أ ف ب)
خامنئي
ً
وأضـ ـ ـ ــاف ع ـب ــر «تـ ــوي ـ ـتـ ــر»« :ف ــی
ال ـعــام األرب ـع ـیــن النـتـصــار ال ـثــورة
اإلسالمیة ،نواصل طریق الصمود
والـ ـتـ ـق ــدم ون ـ ـصـ ــون ال ـم ـك ـت ـس ـبــات
واألمــن القومی ونفوذنا اإلقلیمی
الـ ـبـ ـن ــاء ب ـك ــل قـ ـ ـ ــوة» .ب ـ ـ ـ ــدوره ،ذك ــر
الرئيس حسن روحاني مواطنيه بـ
«اعتداءات الواليات المتحدة» ،وقال
ف ــي كـلـمــة بـمـنــاسـبــة عـ ــودة اإلم ــام
الخميني إبــان سقوط حكم الشاه
محمد رضا بهلوي« :انكم أبقيتم
الحظر لسنوات ،فهل كان حظركم
ف ــي ض ــرر الـشـعــب أم ف ــي خــدمـتــه،
إنكم حظرتم حتى دخول األدوية،
كما أنكم نهبتم أموال الشعب».
وخـ ــاطـ ــب روحـ ــانـ ــي «األع ـ ـ ـ ــداء»
بــال ـقــول« :إن ـكــم حــارب ـتــم الـشـعــوب
المسلمة ،واعتبرتموهم إرهابيين،
فهل أنتم حماة الشعب اإليراني»؟

خالفة خامنئي
إلــى ذلــك ،أكــدت مصادر مقربة
مـ ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ح ـ ـسـ ــن روح ـ ــان ـ ــي
لـ «الجريدة» أن مناصري الرئيس
المحسوب على التيار المعتدل في

لجنة «إدارة صالة الجمعة» تقدموا
بطلب إدراج اســم روحاني كأحد
أئمة الجماعة في العاصمة طهران،
ب ـعــد أن ت ــم تـغـيـيــر رئ ـي ــس لجنة
«صنع سياسات صالة الجمعة».
وأف ــادت الـمـصــادر بــأن أنصار
روحــانــي تقدموا فــي وقــت سابق
بـ ـطـ ـل ــب م ـ ـمـ ــاثـ ــل ،لـ ـك ــن ال ــرئـ ـي ــس
السابق للجنة سيد ر ضــا تقوى
كــان مـعــارضــا بـشــدة ،ولــم يسمح
لــروحــانــي ب ــأن يصبح أح ــد أئمة
الجماعة المؤقتين لطهران ،غير
أن تغيير رئـيــس اللجنة مــن قبل
ال ـم ــرش ــد األع ـل ــى ع ـلــي خــامـنـئــي،
دفع مناصري روحاني إلى إعادة
المحاولة والطلب مجددا بإدراج
اس ــم روح ــان ــي .وك ــان الـمــرشــد قد
ّ
غير رئيس لجنة «صالة الجمعة»
في البالد مع بداية العام الحالي،
ح ـي ــث تـ ــم ت ـع ـي ـيــن إم ـ ـ ــام ج ـمــاعــة
مسجد رئاسة الجمهورية السابق،
في عهد الرئيس السابق أحمدي
ن ـج ــاد ،ال ـس ـيــد ح ــاج ع ـلــي أك ـبــري
رئيسا للجنة.
ورغ ـ ــم أن أكـ ـب ــري يـعـتـبــر أحــد
أنـصــار نـجــاد ،وع ــادة مــا يسيطر

األص ــولـ ـي ــون الـ ـمـ ـتـ ـش ــددون عـلــى
ال ـل ـج ـن ــة ،ف ـ ــإن أن ـ ـصـ ــار روح ــان ــي
ي ـع ـت ـب ــرون أنـ ـه ــم قـ ــامـ ــوا بــدع ـمــه
لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـم ـن ـص ــب،
وع ـ ـ ـ ــزل ت ـ ـق ـ ــوي ،وي ـ ــأم ـ ــل أنـ ـص ــار
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ال ـحــالــي بــأن
يستطيعوا الضغط على اللجنة
من خالل تقديم بعض التنازالت
والمساومات أثناء إقــرار مشروع
ال ـمــوازنــة الـعــامــة ال ـتــي يناقشها
م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى خـ ــال ف ـبــرايــر
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،ك ـ ــي يـ ـت ــم إدراج اس ــم
روحـ ـ ــانـ ـ ــي ضـ ـم ــن أئ ـ ـمـ ــة ج ـم ــاع ــة
طهران ،ويستطيع أن يكون إماما
ف ــي الـ ـص ــاة ك ــل ش ـه ــر مـ ــرة عـلــى
األقل.
ورسميا إمام جمعة طهران هو
ال ـمــرشــد ال ـحــالــي عـلــي خــامـنـئــي،
وه ـ ـنـ ــاك خ ـم ـس ــة أئ ـ ـمـ ــة مــؤق ـت ـيــن
آخــريــن ،هــم أحمد خاتمي ،أحمد
جـنـتــي ،مـحـمــد إم ــام ــي كــاشــانــي،
كـ ــاظـ ــم ص ــديـ ـق ــي ،ومـ ـحـ ـم ــد عـلــي
موحدي كرماني ،يقيميون صالة
الـجـمـعــة فــي الـعــاصـمــة عـنــدمــا ال
يحضر المرشد هذه المراسم.
ويـعـتـبــر جـمـيــع أئ ـمــة الجمعة

الـمــؤقـتــون مــن االت ـجــاه األصــولــي
المتشدد في البالد.
وي ـ ـج ـ ــب ع ـ ـلـ ــى لـ ـجـ ـن ــة «صـ ـن ــع
سـيــاســات ص ــاة الـجـمـعــة» تقديم
أسـمــاء المرشحين لمنصب إمــام
ال ـج ـم ـع ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــرشـ ــد ،ويـ ـق ــوم
ال ـمــرشــد بتعيينهم ف ــي الـنـهــايــة،
وإذا اسـتـطــاع روح ــان ــي الــوصــول
إلــى هــذا المنصب ،فــإن ذلــك يعني
أن ــه اسـتـطــاع تخطي عقبة أخــرى
ب ــات ـج ــاه ت ـح ـق ـيــق ال ـ ـشـ ــروط ال ـتــي
ينبغي أن تتوافر فيه في حال رغب
بخالفة المرشد الحالي ،بعد قيامه
فــي وق ــت ســابــق بتنظيم صفوف
دراسية في الحوزة العلمية التابعة
لعلي أكبر ناطق نوري.
وي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
ال ـ ـق ـ ـض ـ ــائ ـ ـي ـ ــة ،ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادق ع ــامـ ـل ــي
الري ـ ـجـ ــانـ ــي ،بـ ـ ــأن ي ـص ـب ــح إم ــام ــا
مؤقتا لـصــاة الجمعة فــي مدينة
ط ـ ـه ـ ــران ،وه ـ ــو ي ـع ـت ـب ــر أح ـ ــد أل ــد
المنافسين لروحاني على خالفة
المرشد ،إضافة إلى ســادن الحرم
الرضوي إبراهيم رئيسي ،ورئيس
مجمع تشخيص مصلحة النظام،
ومحمود شاهرودي.

يــذكــر أن ال ـمــرشــد الــرئ ـيــس هو
الــوح ـيــد الـ ــذي ك ــان إم ــام ــا لـصــاة
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة بـ ـتـ ـف ــوي ــض م ـ ــن اإلم ـ ـ ــام
ال ـخ ـم ـي ـنــي ،إض ــاف ــة إلـ ــى الــرئ ـيــس
الراحل هاشمي رفسنجاني الذي
تــم إق ـصــاؤه عــن ه ــذا الـمــوقــع بعد
احتجاجات عام  2009وقيام أنصار
«الحركة الخضراء» بالصالة وراءه،
حيث اتخذ مواقف معارضة للجنة
«صـنــع سـيــاســات ص ــاة الجمعة»
وهاجم المرشد في ذلك الحين.

طرد حاكم
في سياق منفصل ،قام محافظ
أصفهان بــإصــدار قــرار طــرد بحق
حــاكــم مــدي ـنــة غ ـل ـبــاي ـغــان ،حسين
ف ـ ــراس ـ ــت ،ب ـع ــد انـ ـتـ ـش ــار تـسـجـيــل
يظهر فيه الحاكم وهو يهدد أحدد
ال ـص ـحــاف ـي ـيــن ب ــال ـض ــرب ويـهـيـنــه
بكلمات ركيكة على خلفية قيامه
بتصويره في وضع غير الئق أثناء
اجتماع رسمي.
وأكد أحد مستشاري المحافظ
أن ق ــرار ط ــرد ال ـحــاكــم ج ــاء بشكل
مباشر من قبل روحاني.

اتفاق «مبدئي» بين بغداد وأربيل لحل األزمة
العبادي ّ
يتمسك برفض منح األكراد نسبة  %17من الموازنة

العبادي يصل إلى البرلمان أمس لالجتماع بالكتل

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق ،أمس ،أن وفد الحكومة االتحادية،
ً
الذي زار اإلقليم أخيرا ،توصل مع حكومة كردستان إلى «اتفاق مبدئي»
موقع من ست نقاط لحل األزمة بينهما.
وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزي ،في مؤتمر صحافي« :نحن
ننتظر موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي».
إلــى ذلــك ،اجتمع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ،أمــس ،مع
رؤساء الكتل النيابية ومع الكتلة الكردية ،في محاولة لتمرير الموازنة
التي تلقى خصوصا رفض األكراد.
ُ
واعتبر العبادي أن نسبة الـ 17في المئة من الموازنة التي كانت تمنح
إلقليم كردستان« ،مجرد اتفاق سياسي كان معموال به في السابق» .وشكا
رئيس الحكومة أن «التخصيصات الموجودة في العراق ال تكفي لجميع
العراقيين» ،مشددا على أن «التخفيض شمل كل محافظات العراق ،ولم
يستثن أحدا ،وليس لدينا هدف في إقليم كردستان إال إحقاق العدالة»،
مشيرا الى أنه «منذ  13عاما لم نتسلم أي بيانات عن الموظفين في اإلقليم».
وإذ أشــار إلــى أن العراق «بــدأ دفــع ديــون نــادي باريس والكويت» ،أكد
العبادي أن «حصة البيشمركة من الموازنة ثابتة دون تغيير».
في اإلطار ،استقبل نائب رئيس جمهورية العراق نوري المالكي ،أمس،
باڤل جالل الطالباني ،نجل الرئيس العراقي السابق ،والمتهم بتسليم
كركوك لبغداد باتفاق مع إيران.

وقال مكتب المالكي ،في بيان ،إن األخير شدد على ضرورة حل األزمة
بين المركز واالقليم وفق الدستور ،و»العمل على توحيد الجهود والكلمة
لمواجهة التحديات التي تشهدها البالد».
في سياق آخر ،أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد
سعد معن ،أمس ،تنفيذ عمليات أمنية واسعة لنزع السالح والحفاظ على
األمن في كل أنحاء البالد.
وقال معن ،في مؤتمر صحافي« :ستكون هناك عمليات أمنية واسعة في
ً
جميع مناطق العراق لنزع السالح وحفظ األمن» ،مبينا أن هذه العمليات
سيكون لها أثر إيجابي على الواقع األمني في العراق.
إلى ذلك ،أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم الجاف ،أمس،
إعادة  2.5مليون نازح إلى مناطقهم المحررة.
وأوض ــح الــوزيــر أن «مـلــف النازحين والـعــائــديــن يعد الشغل الشاغل
لوزارة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا إلغاثة وإيواء النازحين ،وأن
عملها مستمر لتوفير كل االحتياجات والمستلزمات الضرورية لهم لحين
إعادتهم الى مناطقهم األصلية» .وأشار إلى أن «عمليات العودة مستمرة
ً
وبوتيرة عالية جدا ،السيما في محافظة األنبار ونينوى» ،الفتا إلى أن
«إجراءات جيدة على قدم وساق في محافظة كركوك لعودة النازحين إلى
قضاء الحويجة خاصة ،وإلى أطراف داقوق وقضاء الطوز».
(بغداد ـ ـ ـ وكاالت)

« »FBIيدافع عن نزاهته في «التحقيق الروسي» غضب إسرائيلي وتحذير أميركي
بعد قرار بولندا عن «الهولوكست»
البيت األبيض يتمسك بنشر تقرير يتهم المكتب باالنحياز
دافع مكتب التحقيقات الفدرالي األميركي «إف
ً
بي آي» عن نزاهته ،مشككا في صحة تقرير نيابي
سري يتهمه باالنحياز في التحقيق حول التدخل
الروسي في االنتخابات الرئاسية األميركية في
 2016إال أن البيت األبيض تمسك بنشر التقرير.
ويشكل التقرير الصادر عن لجنة االستخبارات
فــي مجلس ال ـنــواب ،بــرئــاســة الـجـمـهــوري ديفن
نونيس ،مرحلة جديدة في المعركة السياسية
ب ـيــن إدارة الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب والــوكــالــة
الـفــدرالـيــة الحريصة على استقالليتها ،لكنها
تواجه اتهامات بأنها معادية لترامب .من جهتهم،
نــدد الديمقراطيون بمناورة ملتوية للنيل من
مصداقية التحقيق الذي يتواله منذ مايو 2017
ال ـمــدعــي الـمـسـتـقــل روب ـ ــرت مــولــر ح ــول تــواطــؤ
محتمل بين الفريق االنتخابي لترامب وموسكو.
وكانت وكاالت االستخبارات األميركية خلصت
بــاالجـمــاع فــي اواخ ــر  2016الــى حـصــول تدخل
مــن موسكو ،لكن تــرامــب نفى دائـمــا اي تواطؤ
مع الكرملين.
وص ــادق ــت الـلـجـنــة م ـســاء االثـنـيــن عـلــى نشر
التقرير الواقع في اربع صفحات ،رغم المعارضة
الشديدة لوزارة الدفاع والـ»اف بي آي» ،إذ تتضمن
الوثيقة على ما يبدو معلومات حساسة حول
عمليات مكافحة التجسس األميركية.
إال أن ترامب لم يعط أهمية كبرى للموضوع،
وأك ــد الح ــد ال ـن ــواب م ـســاء ال ـثــاثــاء ان الوثيقة
«ستنشر  100في المئة ال تقلقوا» ،بينما أوضح
كبير موظفي البيت االبيض جون كيلي لشبكة
«فوكس نيوز» ،أمس األول ،ان التقرير «سينشر
قــريـبــا ج ــدا وسيتسنى للعالم بــأســره االط ــاع
عليه» .وتلمح الوثيقة حسب ما اوردت وسائل

لوحة لترامب مــن تصميم الفنانين داري ــا مارتشينكو ودانـيــال غرين عرضت في
نيويورك أمس األول (رويترز)
االعــام نقال عن اعضاء في الكونغرس اطلعوا
عليها ،ان وزارة العدل وال ـ «اف بي آي» تجاوزا
سلطتهما للحصول على ترخيص بدواعي االمن
القومي لمراقبة اتصاالت كارتر بيغ ،المستشار
الــدبـلــومــاســي فــي الـفــريــق االنـتـخــابــي لـتــرامــب،
على خلفية االشتباه بقيامه بالتجسس نظرا
التصاالته المنتظمة مع مسؤولين روس.
الــى ذل ــك ،أعـلــن مـصــدر مطلع أن مــولــر ينوي
مقابلة مارك كورالو ،الناطق السابق باسم الفريق
القانوني للرئيس ترمب.
وكان كورالو يمثل فريق المحامين الخارجيين
عن ترامب ،وسط تحقيقات اتحادية وبرلمانية

في شأن روسيا ،حتى استقال الصيف الماضي،
بـعــد الـكـشــف ع ــن اج ـت ـمــاع بـيــن دون ــال ــد تــرامــب
جونيور ابن الرئيس ومجموعة من الروس في
يونيو .2016
ويحقق مــولــر فــي مــزاعــم وج ــود تــواطــؤ بين
روسيا وحملة تــرامــب ،لترجيح كفة ترامب في
االنتخابات الرئاسية .على صعيد آخــر ،صرح
السناتور بن كاردين ،نائب رئيس لجنة الشؤون
ال ــدول ـي ــة ف ــي مـجـلــس ال ـش ـيــوخ األم ـي ــرك ــي ،بــأن
الكونغرس لن ينشر الجزء السري مما أطلق عليه
«تقرير الكرملين».
(واشنطن  -وكاالت)

أقـ ــر م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ال ـب ــول ـن ــدي ل ـيــل األرب ـ ـعـ ــاء -
الخميس قانونا مثيرا للجدل حــول محرقة اليهود،
يرمي إلى الدفاع عن صورة البالد ،في خطوة أغضبت
ً
ً
إسرائيل واستدعت تحذيرا أميركيا شديد اللهجة.
وأتى إقرار القانون ،الذي مازال بحاجة إلى مصادقة
الرئيس انــدريــه دودا عليه ،كــي يدخل حيز التنفيذ،
بعيد ساعات من إبداء الواليات المتحدة «قلقها» إزاء
التشريع الجديد ،محذرة وارسو من «تداعياته» عليها.
فقد قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية األميركية،
هيذر نــويــرت ،للصحافيين :إن هــذا القانون ستكون
ل ــه «تـ ــداع ـ ـيـ ــات» ع ـل ــى «م ـص ــال ــح ب ــول ـن ــدا وعــاقــات ـهــا
االسـتــراتـيـجـيــة ،بـمــا فــي ذل ــك مــع ال ــوالي ــات المتحدة
وإس ــرائ ـي ــل» ،مــؤكــدة أن االنـقـســامــات المحتملة بين
الحلفاء «ال تفيد إال منافسينا».
ودعت وارسو الى «إعادة النظر بالقانون على ضوء
تداعياته المحتملة على حرية التعبير ،وعلى قدرتنا
على أن نكون شركاء مناسبين».
ويفرض القانون غرامات مالية ويعاقب بالحبس
الى مدد تصل الى ثالث سنوات كل من «ينسبون الى
األمة أو الى الدولة البولندية» جرائم ارتكبها النازيون
األلمان إبان احتاللهم لبولندا.
وهو يهدف الى تجريم استخدام عبارة «معسكرات
الموت البولندية» في الحديث عن المعسكرات النازية
في بولندا إبان االحتالل.
وفي السياق ،منع محافظ وارسو سيسالف سيبيرا،
«ل ـ ــدواع أم ـن ـيــة» ،ت ـظــاهــرة أعـلـنــت األوس ـ ــاط الـقــومـيــة
البولندية تنظيمها أمام سفارة إسرائيل «لالحتجاج
على سلسلة أكاذيب لممثلي إسرائيل في شأن سلوك
بولندا والبولنديين أثناء الحرب العالمية الثانية».
غير أن سيبيرا اعتبر أن التظاهرة «يمكن أن تنطوي
على إســاء ة للقواعد السليمة (للسلوك) والمصلحة

العامة» لبولندا ،وقرر بالتالي «منع المرور» في محيط
سفارة إسرائيل ،عبر إقامة طوق أمني حولها سيستمر
حتى  5الجاري .وفي القدس ،أعلن الناطق باسم وزارة
الخارجية اإلسرائيلية عمانوئيل نحشون ،أمــس ،أن
إسرائيل «تعترض بإصرار» على القانون البولندي.
ب ــدوره ــا ،قــالــت وزيـ ــرة الـخــارجـيــة الـســابـقــة عضو
الكنيست تسيبي ليفني إن «بولندا بصقت مرتين في
وجه إسرائيل ،مرة كدولة الشعب اليهودي التي تهتم
بعدم وقوع محرقة أخرى ،ومرة ثانية في وجه رئيس
الحكومة الذي توصل إلى اتفاق مع نظيره البولندي،
وبعد ذلك تم تجاهل االتفاق».
وتابعت« :يجب الـبــدء بشكل علني ومكشوف في
جمع مــواد حــول مشاركة بولندا فــي المحرقة ،لنقل
رس ــال ــة إل ــى ال ـبــول ـنــدي ـيــن ،وي ـجــب اس ـت ــدع ــاء السفير
اإلســرائـيـلــي فــي بــولـنــدا لـلـتـشــاور ،وإش ــراك الــواليــات
المتحدة بالنتائج ،مشيرة إلى أن على بولندا أن «تدفع
ثمن تصرف ال يحتمل».
من جهته ،طالب وزير النقل إسرائيل كاتز ،رئيس
الحكومة باستدعاء السفير اإلسرائيلي فــي بولندا
للتشاور ،معتبرا أن «تبني الحكومة البولندية لهذا
القانون خطير ويشكل إخالال (من قبل هذه األخيرة)
بمسؤولياتها وإنكارا لدور بولندا في المحرقة».
أما وزيــر اإلسكان يــواف غاالنت ،فــرأى أن القانون
يـشـكــل «إنـ ـك ــارا لـلـمـحــرقــة ( )...وي ـجــب مـنــاقـشــة هــذه
المسألة ،إذ ال يمكن تقبل إنكار المحرقة ،وال يمكن
تجاهل قرار مجلس الشيوخ البولندي ( )...الالسامية
البولندية كانت ّ
تزيت عجالت النازية».
بدوره ،أكد النائب الوسطي يائير البيد (معارضة)
أنــه «ال يمكن أن يغير أي قانون بولندي التاريخ .لن
ننسى أبدا».
(عواصم  -وكاالت)

سلة أخبار
فرنسا ّ
تمدد توقيف
حفيد مؤسس «اإلخوان»

مددت سلطات التحقيق في
فرنسا توقيف طارق رمضان،
حفيد مؤسس جماعة
"اإلخوان المسلمين" حسن
البنا ،بتهمة االغتصاب.
وكانت هند عياري ،وهي
مواطنة فرنسية من أصول
جزائرية (أب جزائري وأم
تونسية) ،اتهمت الناشط
اإلسالمي الشهير ،البالغ من
ً
العمر  55عاما ،بالتحرش
بها واغتصابها في أكتوبر
العام الماضي.
وتقدمت هند التي أصبحت
ناشطة نسائية في 20
أكتوبر  2017بشكوى أمام
النيابة العامة في باريس
ضد رمضان ،في خضم
نقاش حول التحرش
الجنسي في المجتمع
الفرنسي.

كندا ّ
تعدل النشيد الوطني
لـ «المساواة بين الجنسين»

وافق مجلس الشيوخ الكندي
على مشروع قانون من
شأنه تعديل النشيد الوطني
للبالد بحيث يتم تطبيق
"الحياد الجنسي والمساواة
بين الجنسين".
وينص التعديل على
ً
استخدام لفظ "جميعا"
ً
عوضا عن "أبناء" في فقرة
من النشيد الذي يحمل اسم
"يا كندا".
ً
ووفقا للقانون المنتظر
التصديق عليه من الحاكم
العام لكندا ،ستستبدل
جملة "الوطنية الحقيقية في
ً
قلوبنا جميعا" بـ"الوطنية
الحقيقية في قلوب األبناء".

حارس ماكرون الشخصي
ينعته بـ«النذل»

ذكرت وسائل اإلعالم الفرنسية
ً
أن "اشتباكا كالميا" حدث بين
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون وحارسه الشخصي.
الحادثة وقعت خالل زيارة
لمدينة كليرمون الفرنسية،
عندما بدأ ماكرون بالتوقيع
للسكان المحليين ،وطلب من
حارسه الشخصي إعطاءه
أي شيء صلب ليقوم بوضع
األوراق عليه والتوقيع ،ليسارع
الحارس الشخصي بإعطائه
حقيبة كانت بيده.
الحقيبة لم تناسب ماكرون،
ً
ليقول مازحا" :لطالما كان هناك
مشكلة بالعثور على رجل أمن
يمكنه الكتابة" ،ما دفع الحارس
الشخصي لماكرون بوصف
الرئيس بـ"النذل".

زجاجة حارقة
على منزل سو تشي

أعلن ناطق باسم الحكومة
البورمية ان قنبلة حارقة ألقيت
صباح أمس ،على منزل الزعيمة
المدنية البورمية أونغ سان سو
تشي ،الذي أقامت فيه على مدى
سنوات في رانغون.
وقال زاو هتاي "إنها زجاجة
ً
حارقة" ،موضحا أن أونغ لم
ً
تكن في منزلها آنذاك ،وأن أحدا
لم يصب جراء الحادث ،الذي
تسبب فقط بأضرار مادية
بسيطة.
وكانت أونغ الحائزة جائزة
نوبل للسالم في العاصمة
نانبيداو حيث تقيم معظم
الوقتُ .
وبعد أن فرضت اإلقامة الجبرية
ً
على أونغ على مدى  15عاما،
انتقلت إلى الحكم في أبريل
 2016بعد فوز حزبها الكاسح
في االنتخابات.

ةديرجلا
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دوليات

أخبار مصر

حملة السيسي الرئاسية في مواجهة مباشرة مع «العزوف»
• مصر ترحب بتصنيف واشنطن «حسم» إرهابية • تأجيل زيادة أسعار تذاكر القطارات

سلة أخبار
نقل المقار الحكومية
إلى «اإلدارية» في 2019

القاهرة  -أيمن عيسى وعادل زناتي وخالد عبده

تلقت القاهرة بارتياح ّ
جم إعالن
وزارة الخزانة األميركية إدراج
حركتي «حسم» و«لواء الثورة»
في مصر إلى قائمة اإلرهاب،
مما اعتبره المتحدث باسم ً
«الخارجية» المصرية انتصارا
للدبلوماسية المصرية ،في حين
تتجه حملة الرئيس السيسي
االتنخابية إلى مواجهة مع
الداعين إلى العزوف عن
المشاركة في االنتخابات
الرئاسية.

دفعهم إلى التراجع لشعورهم بأن
المناخ العام يفتقد التنافسية".
ورأى أن "إقـ ـ ـ ــدام ال ـن ـظ ــام عـلــى
أي خـطــوة يـبــدو أنـهــا السترضاء
الـ ـ ـن ـ ــاس ،أو تـ ـه ــدف ل ــرف ــع نـسـبــة
الـ ـمـ ـش ــارك ــة ،ك ـ ــاإلف ـ ــراج ع ــن دف ـعــة
جــديــدة مــن الـشـبــاب أو السجناء
أو اإلعـ ــان عــن وظــائــف حكومية
جديدة ،لن تؤثر في قرار الناخبين
تماما كفتوى دار اإلفتاء المصرية
أخيرا بأن الممتنع عن التصويت
آثم شرعا".

أغ ـ ـل ـ ـق ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة
لالنتخابات في مصر أخيرا باب
ال ـتــرشــح لــان ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
المقررة في مارس المقبل .وأعلنت
ال حـقــا قائمة مبدئية للمرشحين
ضمت االثنين اللذين قدما أوراق
الترشح ،وهما الرئيس عبدالفتاح
السيسي وزعيم حزب الغد موسى
مصطفى موسى.
وب ـي ـن ـم ــا يـ ـق ــول مـ ـت ــابـ ـع ــون إن
ا لـمـنــا فــس الحقيقي للسيسي في
هذه االنتخابات لن يكون موسى،
المعروف أنه مؤيد كبير للسيسي،
وإنـمــا قــد يـكــون عــزوف الناخبين
ع ــن ال ـت ـص ــوي ــت ،يـ ــرى آخ ـ ــرون أن
السيسي قــادر أيـضــا على هزيمة
هذا المنافس.

صادق
وب ــالـ ـمـ ـث ــل ،ي ـ ــرى أسـ ـ ـت ـ ــاذ ع ـلــم
االج ـت ـم ــاع ال ـس ـيــاســي بــالـجــامـعــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة سـ ـعـ ـي ــد ص ـ ـ ـ ـ ــادق أن
"االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة المقبلة
ستشهد عزوفا تصويتيا ،مقارنة
بما سبقها من استحقاقات".
وأوضح ،لـ "د.ب.أ" أن "أكبر نسبة
مـشــاركــة فــي اسـتـحـقــاق انتخابي
مصري ،وهي  51في المئة ،كانت
خالل الجولة الثانية من انتخابات
الــرئــاســة ع ــام  2012بـيــن الرئيس
األسـ ـب ــق م ـح ـمــد م ــرس ــي ورئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء األس ـ ـبـ ــق الـ ـف ــري ــق أح ـمــد
شفيق ،ولم تكن في الواقع منافسة
بـيــن رجـلـيــن أو حــزب ـيــن ،ب ـقــدر ما
ك ــان ــت ب ـي ــن م ـش ــروع ـي ــن لـتـحــديــد
هوية الدولة".
واع ـت ـب ــر أن ال ـت ـح ــذي ــر ال ـج ــدي
مــن تطبيق الـغــرامــة الـمــالـيــة على
المتخلف عــن اإلدالء بـصــو تــه قد
يكون العامل األكثر حسما إلنزال
الناخبين.
وت ـ ـ ــوق ـ ـ ــع ص ـ ـ ـ ـ ــادق أن "تـ ـكـ ـث ــف
ال ـم ــاك ـي ـن ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـم ــوال ـي ــة
لـلــرئـيــس تــركـيــزهــا الـمـعـتــاد على
حشد وتعبئة قطاعات الموظفين
والنساء واألقباط باعتبارهم كتل
تصويتية لها وزنها ،مع التركيز
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـخ ــوي ــف م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـيـ ــارات
اإلسالمية المتشددة".

 20في المئة
وتــوقــع مــديــر الـمــركــز المصري
ل ـب ـحــوث الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام (ب ـص ـي ــرة)،
مــاجــد عـثـمــان ،أال تـتـجــاوز نسبة
المشاركة في االنتخابات المقررة
ال ـش ـه ــر ال ـ ـقـ ــادم ال ـ ـ ــ 20ف ــي ال ـم ـئــة،
واع ـت ـبــر أن عـ ــزوف الـنــاخـبـيــن قد
يكون المنافس الوحيد للسيسي
في تلك االنتخابات ،وإن كــان أكد
أن السيسي ال ي ــزال يتمتع بقدرة
تـمـكـنــه ف ــي ال ـل ـح ـظــة األخـ ـي ــرة من
ح ـش ــد ال ـنــاخ ـب ـيــن بـ ـص ــورة تــرفــع
م ـعــدالت اإلق ـب ــال ،وم ــن ثــم هزيمة
منافس العزوف.
واس ـت ـطــرد" :ال تــوجــد منافسة
قوية تحفز الناخب على التصويت
في االنتخابات الرئاسية القادمة،
كـمــا أن مــؤيــدي الــرئـيــس أنفسهم
يــرون أنــه ناجح نــاجــح ،وبالتالي
ال حــاجــة إلــى نزولهم للتصويت،
ويفضلون قضاء إجازة االنتخابات
التي تمنحها الحكومة مع أسرهم".
وأكــد في هذا اإلطــار أن شعبية
الرئيس لم تنخفض كثيرا مع مرور
سنوات حكمه ،كما يردد البعض.

ارتباك المشهد

السادات

وحـ ـم ــل ع ـث ـم ــان اإلعـ ـ ــام ج ــزءا
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا عـ ـ ــن ارتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاك الـ ـمـ ـشـ ـه ــد
االنتخابي ،وق ــال" :بعض وسائل
اإلعـ ـ ـ ــام مـ ــارسـ ــت ه ـج ــوم ــا حـ ــادا
وكــالــت االت ـهــامــات لـكــل شخصية
أعـلـنــت نيتها لـلـتــرشــح ،وه ــذا ما

السيسي إلى
اإلمارات قبل
زيارة ُعمان

ورغـ ـ ــم إق ـ ـ ــرار ال ـن ــائ ــب ال ـســابــق
محمد أن ــور ال ـس ــادات ب ــأن فرصه
وفرص كل من أعلن نيته للترشح
أم ـ ــام ال ـس ـي ـســي ك ــان ــت غ ـيــر قــويــة
ب ــاألس ــاس ،فـقــد ق ــال لـ ـ "د.ب.أ" إن

اإلفتاء :نرفض التسييس وموقفنا
واضح من االستحقاقات
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

رفضت دار اإلفـتــاء المصرية ،برئاسة شوقي عالم
أمــس ،مـحــاوالت الــزج بها في قلب مشهد االنتخابات
الشهر المقبل،
الرئاسية المقرر إجراء الجولة األولى منها
ً
مشددة على أنها متمسكة بعدم الدخول طرفا في أي
تنافس سياسي أو حزبي بما يحافظ على مبدأ عدم
تسييس الفتاوى الشرعية ،وأن رأي دار اإلفتاء الثابت
في كل االستحقاقات الديمقراطية قائم على ضــرورة
المشاركة في العملية االنتخابية دون تحيز لطرف معين.
وانتشرت في عدد من الصحف والمواقع اإلخبارية
فتوى منسوبة لدار اإلفتاء المصرية تزج بها في معترك
السياسة الحزبية فيما يتعلق بتأثيم من لن يشارك
بالتصويت في االستحقاقات الديموقراطية ،وهو ما
اعتبره عدد من المحللين السياسيين وكتاب الصحف
مـحــاولــة لـلــزج بــاســم "اإلف ـت ــاء" فــي مشهد االنتخابات
الــرئــاسـيــة ال ـتــي يـتـجــه الــرئـيــس عـبــدالـفـتــاح السيسي

أعلن رئيس مجلس إدارة
العاصمة اإلدارية الجديدة،
اللواء أحمد زكي عابدين أمس،
أنه سيتم نقل املقار الرئاسية
والحكومية إلى العاصمة اإلدارية
الجديدة خالل  18شهرا ،أي
بحلول يونيو .2019
وأشار عابدين في مؤتمر
صحافي ،إلى أن املقار تضم
رئاسة الجمهورية ومجلسي
الوزراء والنواب وعددا من
الوزارات واملنشآت األخرى
التابعة للحكومة ،مؤكدا أن
العاصمة اإلدارية الجديدة بدأت
في إنشاء الحي الحكومي الذي
يضم  36مبنى حكوميا.

لحسمها بسهولة أمام منافسه الوحيد موسى مصطفى
موسى.
وقال مستشار مفتي الديار المصرية ،إبراهيم نجم،
في بيان رسمي إن دار اإلفتاء التزال متمسكة بثوابتها
المستقرة في التعامل مع القضايا الوطنية والسياسية،
و"التي تتمثل في الحفاظ على االستقاللية والنأي عن
الــدخــول طرفا فــي أي تنافس سياسي أو حــزبــي ،بما
يحافظ على مبدأ الترفع عن تسييس الفتاوى الشرعية
والتمسك بالعمل التخصصي االحترافي".
وأش ـ ــار ن ـجــم إلـ ــى أن ال ـ ــدار أك ـ ــدت م ــن ق ـبــل ف ــي كل
االستحقاقات الديمقراطية على المشاركة في العملية
االنتخابية ،وعلى الدعوة للمواطنين بالمشاركة في
االنتخابات وال ـنــزول ل ــإدالء بأصواتهم ً
أداء لألمانة
ً
وحفاظا على المصلحة العليا للوطن ،وهذا ما اعتادت
عليه دار اإلفتاء المصرية منذ أمد طويل ،من دون تحيز
سياسي وال تدخل ديني في إرادة ناخب -كما ورد على
لسان البعض.

صورة بثت أمس عن التموضع األمني قرب مقر الهيئة العليا لالنتخابات في القاهرة بتاريخ  29يناير الماضي (إي بي أيه)
"المضايقات األمنية التي تعرضوا
لها ودفعتهم إلــى التراجع خلقت
حـ ــالـ ــة قـ ــويـ ــة م ـ ــن اإلح ـ ـ ـبـ ـ ــاط ع ـنــد
قطاعات عــدة بالمجتمع ،ستدفع
إلى المزيد من العزوف التصويتي
الذي كان متوقعا منذ البداية".
وأض ـ ــاف الـ ـ ـس ـ ــادات" :وج ــودن ــا
باالنتخابات كان سيحول دون أن
تتسم بطابع االستفتاء ،وخاصة
أن ال ـمــرشــح ال ـم ـنــافــس للسيسي
ح ــال ـي ــا غ ـي ــر مـ ـع ــروف ت ـم ــام ــا .أي
مــرشــح ج ــدي ك ــان سـيــأخــذ نسبة
ولو صغيرة كانت ستكون بمنزلة
رســالــة للرئيس بــأن هناك قطاعا
من المصريين يشعر بالغضب من
مشكلة ما".

معارك إعالمية
وي ـ ـ ـ ــرى مـ ــديـ ــر تـ ـح ــري ــر م ـج ـلــة
"السياسة الــدولـيــة" ،مــالــك عوني،
أن الفترة المقبلة ستشهد معارك
إعــام ـيــة م ـت ـعــددة ال ـج ـب ـهــات بين
مؤيدي النظام ومعارضيه ،وعلى
إ ثــر هــا سيتحدد حجم التصويت
أو ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزوف .و قـ ـ ـ ـ ــال" :إذا ن ـجــح
مؤيدو النظام في إشعار الشعب،
وتحديدا مؤيدي الرئيس ،بوجود

تحد سياسي خــارجــي بــاألســاس
ي ـس ـتــدعــي ال ـت ـك ــات ــف ل ـمــواج ـه ـتــه،
فإن هذا سيؤدي بال شك إلى رفع
نسبي للتصويت".

«حسم»
إل ــى ذل ــك ،أب ــدت مـصــر رسـمـيــا،
أمس ،ارتياحها لقرار وزارة الخزانة
األميركية أمس األول ،إدراج حركتي
"حسم" و"لواء الثورة" اإلخوانيتين
عـلــى قــائـمــة اإلره ـ ــاب ،ف ــي خـطــوة
تالية لـقــرار الحكومة البريطانية
إدراج الحركتين المسلحتين على
قــائـمــة الـمـنـظـمــات اإلره ــاب ـي ــة22 ،
ديسمبر الـمــاضــي ،وهــي الخطوة
ال ـتــي رأت فـيـهــا ال ـقــاهــرة اعـتــرافــا
بجهودها في مكافحة اإلرهاب.
وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،أح ـ ـمـ ــد أبـ ـ ــوزيـ ـ ــد ل ـ
"ال ـجــريــدة" ،إن "ال ـقــرار األميركي
ي ـع ــد تـ ـط ــورا إي ـج ــاب ـي ــا م ــن قـبــل
واشنطن ،ويعكس اإلدراك الدولي
ال ـم ـت ــزاي ــد لـ ـم ــدى خـ ـط ــورة ه ــذه
التنظيمات التي تهدد أمن مصر
واسـتـقــرارهــا ،كما يعتبر الـقــرار
األميركي انتصارا للجهود التي
قامت بها الدبلوماسية المصرية

في كشف إرهاب هذه التنظيمات
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة وكـ ـ ـش ـ ــف ع ــاق ـت ـه ــا
بـجـمــاعــة "اإلخ ـ ـ ــوان" اإلره ــاب ـي ــة،
خ ــاص ــة أن الـ ـق ــاه ــرة ق ــدم ــت مــا
يثبت ضلوع أعضاء الحركتين
في عمليات إرهابية داخل مصر".
وحـ ــول إم ـك ــان إدراج جـمــاعــة
"اإلخـ ـ ـ ـ ــوان" ف ــي ق ــوائ ــم اإلرهـ ـ ــاب
األميركية ،بين أبوزيد أن "هناك
مبادرات فردية طرحها عدد من
أعضاء مجلس النواب األميركي
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،والدبلوماسية
ال ـم ـصــريــة ت ـتــابــع ه ــذه الـجـهــود
المستمرة حاليا".

جولة السيسي
ويـ ـ ـب ـ ــدأ ال ــرئـ ـي ــس ع ـب ــدال ـف ـت ــاح
ال ـس ـي ـســي ،األح ـ ــد ال ـم ـق ـبــل ،زيـ ــارة
رسمية إلــى سلطنة عمان ،يلتقي
خاللها السلطان قابوس بن سعيد.
وكــان يفترض أن تتم الــزيــارة في
نوفمبر الماضي ،لكن تم تأجيلها
ب ـس ـبــب ال ـه ـج ــوم اإلره ـ ــاب ـ ــي عـلــى
ّ
مسجد الروضة في سيناء ،وخلف
ما ال يقل عن  311من الضحايا.
وعلمت "الجريدة" أن السيسي
س ـ ـي ـ ـقـ ــوم ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة سـ ــري ـ ـعـ ــة إلـ ــى

ال ـع ــاص ـم ــة اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة أب ــوظ ـب ــي،
يجري خاللها مباحثات مع قادة
دول ــة اإلم ـ ــارات مــن جـهــة ،وتقديم
واجـ ـ ــب ال ـ ـعـ ــزاء ف ــي وال ـ ـ ــدة رئ ـيــس
الــدولــة الـشـيــخ خليفة بــن زاي ــد آل
نهيان.

تأجيل الزيادة
وفـيـمــا احـتـفــل الـ ـ ــوزراء بـعــودة
رئيس الحكومة شريف إسماعيل،
ليترأس اجتماعات مجلس الوزراء،
أمــس ،بعد رحلة عــاج استغرقت
عدة أشهر ،كشف مصدر حكومي
لـ "الجريدة" ،أنه تقرر تأجيل زيادة
أسعار تذاكر القطارات خالل الفترة
الـحــالـيــة إلــى مــا بـعــد االنـتـخــابــات
الرئاسية.

مقتل مجند
أمنيا ،قتل مجند وأصيب آخر
مــن ق ــوات األم ــن الـمــركــزي التابعة
للشرطة المصرية ،أمس ،في إطالق
ن ــار عـلــى كمين للشرطة بمنطقة
جنوب مدينة العريش بمحافظة
شمال سيناء.

أحكام مخففة في
أحداث فتنة «أطفيح»

اإلنترنت مجاني والتوقف في المحطات الرسمية فقط والتذكرة بـ 5جنيهات
●

القاهرة  -هيثم عسران

في خطوة اعتبر الهدف من ورائها تحسين
خدمة النقل الجماعي في العاصمة المصرية،
أطلقت محافظة القاهرة خدمة "األتوبيس الذكي"
في شوارعها قبل أسابيع ،ذات الخدمات المميزة
المتاحة في الحافلة الجديدة.
وإضافة إلى الشكل األنيق لألتوبيس ،يضم
ب ـجــوار مـقــاعــده وص ــات  usbوس ـمــاعــات ،إلــى
ً
جانب توفير خدمة اإلنترنت "واي فاي" مجانا،
ومــن المتوقع ضــخ  500حافلة خــال المرحلة
األولى من المشروع ،الذي يتم التعاون فيه بين
ع ــدد مــن الـهـيـئــات الحكومية ومـنـهــا محافظة
القاهرة وهيئة النقل العام.
وخاضت "الجريدة" رحلة بالحافلة الجديدة،
من وسط العاصمة حتى مطار القاهرة الدولي
(شرق العاصمة) ،وتابعت عمل الخدمات بشكل

جـيــد ،ورف ــض الـســائــق صـعــود رك ــاب أكـثــر من
العدد السموح به ،والتزم بالوقوف في المحطات
الرسمية فقط على عكس غالبية قائدي حافالت
النقل العام التقليدية التي تتوقف حسب رغبة
الراكب.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ــد مـ ـح ــاف ــظ ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ع ــاط ــف
ع ـبــدال ـح ـم ـيــد أن الـ ـه ــدف ال ــرئ ـي ــس م ــن إط ــاق
الحافالت الذكية الجديدة تحسين منظومة النقل
الداخلية في القاهرة لتخفيف الزحام المروري
ً
فــي ال ـشــوارع ،مشيرا إلــى أن توفير مــواصــات
عامة جيدة سيدعم توجه المواطنين لالستعانة
ً
بها ،بدال من سياراتهم الخاصة ،وذلك يخفف
األعباء المرورية في شوارع القاهرة.
وتابع" :هناك خطة لزيادة عدد الحافالت
الذكية خــال الفترة المقبلة الستقطاب عدد
ً
ً
أكبر من الركاب ،مشيرا إلى أن هناك تعاونا
لـحــل أي ــة مـشـكــات قــد ت ـحــدث فــي ال ـس ـيــارات

الـجــديــدة ،مــن خــال رقــابــة هيئة النقل العام
عليها.
وق ــال الــرئـيــس التنفيذي لشركة مــواصــات
مـصــر ،هـشــام طــه ،إن الشركة تعمل على تلقي
أيــة شـكــاوى مــن الــركــاب بخصوص الحافالت
ً
ً
الجديدة ،والعمل على حلها فورا ،مشيرا إلى أن
خطتهم في التوسع قائمة على ضرورة الحفاظ
على جودة الخدمة ومراعاة سعر التذكرة ألكبر
عدد من المواطنين.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال م ـســاعــد وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
ً
األس ـب ــق ،ال ـل ــواء مـجــدي ال ـشــاهــد ،إن جـ ــزءا من
األزمة المرورية التي تشهدها شوارع القاهرة
هــو ش ــراء الـمــواطـنـيــن س ـيــارات خــاصــة بسبب
ً
عدم توافر وسائل مواصالت مريحة مؤكدا أن
ً
إطالق حافالت مجهزة تقنيا وبال زحام سيسهم
في إقناع المواطنين بترك سياراتهم واستعمال
هذه الحافالت.

•

القاهرة – طارق لطفي

محمد فايق ،أن المنظمات الدولية
أكد رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان ً
تستقي معلوماتها من جمعيات «اإلخوان» ،الفتا إلى وجود بعض المشاكل في
الرئاسة
الحبس االحتياطي .وأرجع فايق في مقابلة مع «الجريدة» إجراء انتخابات
ً
في ظل قانون الطوارئ إلى العمليات اإلرهابية ،التي تتعرض لها البالد ،مؤكدا
أنه حصل على وعد من رئيس الحكومة بعدم استخدام الطوارئ إال في مكافحة
اإلرهاب ..وفيما يلي نص الحوار:
* ك ـي ــف ت ـ ــرد ع ـل ــى االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ال ـتــي
وجهتها بعض المنظمات الدولية ألوضاع
حقوق اإلنسان في مصر؟
 ال ننكر وجود بعض المشاكل ،لكنناً
ً
نحقق تقدما ملموسا رغــم أنــه لــم يصل
بعد إلى المستوى المطلوب ،لكن لن يتم
حــل جميع األمـ ــور بـيــن ليلة وضـحــاهــا،
والدستور يعالج قضية الحريات ،ونحتاج
قوانين لتفعيله ،وقد صدر بعضها بالفعل،
وهناك قوانين أخرى بها عيوب ،ونسعى

أكدت وزارة التربية والتعليم،
أمس ،أن الفصل الدراسي الثاني
باملدارس سينطلق غدا السبت
رسميا ،وأنه ال صحة على
اإلطالق ملا تردد عن تأجيل
الدراسة ،وقالت الوزارة ،في
بيان ،إنه ال نية على اإلطالق
لتأجيل موعد بدء الفصل
الدراسي الثاني ،خاصة أنه
ال يوجد أي مبرر لتأجيلها،
موضحة أن السبب وراء انتشار
تلك الشائعة وجود حسابات
وهمية تحمل اسم وزير التربية
والتعليم ،طارق شوقي ،على
موقع «فيسبوك» ،كتبت منشورا
يتضمن تأجيل بدء الفصل
الدراسي الثاني مدة  14يوما،
وأنه جار اتخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة ضد هذه
الصفحة.

«األتوبيس الذكي» ...نقل جماعي وخدمات عصرية

ً
فايق لـ ةديرجلا  :أحرزنا تقدما في ملف «حقوق اإلنسان»

إلج ــراء تعديالت عليها بما يتوافق مع
الدستور.
* تؤمن بنظرية الـمــؤامــرة ضــد مصر
من قبل بعض جمعيات حقوق اإلنسان
الدولية؟
 إلــى حــد مــا ،ألن هناك جهات كثيرةتقوم بعمل جمعيات حقوق إنسان وهي
في الحقيقة مناوئة للدولة مثل جماعة
«اإلخـ ــوان» الـتــي تقف وراء مجموعة من
الـجـمـعـيــات ،الـتــي تــدعــي أنـهــا تعمل في

انطالق الفصل الدراسي
الثاني في موعده غدًا

المجال الحقوقي في سويسرا وإنكلترا
وتركيا ،وجميعها تسيء لمصر ،وتضع
في تقاريرها معلومات خاطئة ،ولألسف
بـ ـع ــض ال ـم ـن ـظ ـم ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة تـسـتـقــي
مـعـلــومــاتـهــا م ــن ه ــذه الـجـمـعـيــات ،لذلك
أناشد المنظمات الدولية بالتدقيق بشأن
مصادر معلوماتها لئال تفقد مصداقيتها،
ً
وأستغرب مثال عــدم الحديث عن التقدم
الذي تحقق في قضية التعذيب الممنهج،
ً
الذي كان موجودا في مصر فترات طويلة

ً
وانتهى تماما اآلن ،وهذا ال يمنع وجود
بـعــض ال ـح ــاالت ال ـفــرديــة ال ـتــي يـمـكــن أن
ت ـحــدث ،لكننا نــراقــب ذل ــك ونـعـمــل على
عدم حدوثه.
* مــا ال ــذي يمنع تــوجـيــه الــدعــوة إلــى
مسؤولي المنظمات الدولية لزيارة مصر؟
 ل ــأس ــف مـنـظـمــات ح ـق ــوق اإلن ـس ــانال ــدول ـي ــة فـيـهــا خ ـلــل ،بـسـبــب االنـتـقــائـيــة
والـمـعــايـيــر ال ـم ــزدوج ــة ،كـمــا أن بعضها
مخترق مــن قبل جماعة «اإلخـ ــوان» التي
تعمل على قلب الحقائق وتشويه صورة
ً
مصر خارجيا ،وهــذا ما يثير المخاوف
ً
حاليا من التعامل مع هذه المنظمات.
* مــا م ــدى رض ــاك عــن أوض ــاع حقوق
اإلنسان في السجون وأقسام الشرطة؟
ً
ً
 ل ـســت راضـ ـي ــا ك ـل ـي ــا ،لـكـنـنــا نحققً
تـقــدمــا رغ ــم وج ــود بـعــض الـمـشــاكــل في
سجون معينة ،ونعمل على حلها ،مثلما
استطعنا القضاء على التعذيب الممنهج
فــي السجون ،لكن مــازالــت هناك مشاكل
بشأن الحبس االحتياطي ،بسبب وجود
ً
أعداد محبوسين أحيانا أكثر من الطاقة

المحددة لهذه السجون ،وهذا يؤدي إلى
حدوث بعض المشاكل الصحية ،ومع ذلك
حدث تطور كبير في مستوى السجون ،وال
يتم تسليط الضوء على هذه اإليجابيات
في الخارج.
* كيف ترى تعديالت قانون اإلجراءات
الجنائية؟
 هـنــاك الـعــديــد مــن الـمــاحـظــات علىقانون اإلجراءات الجنائية ،وهذا القانون
ً
مهم جدا ألنه يتعلق بضمان المحاكمات
العادلة ،وقدمنا مالحظاتنا إلى الحكومة
بشأن هذا القانون.
* ماذا بشأن قانون الجمعيات األهلية؟
 لدينا تحفظات عليه ،ونسعى إلىتـعــديـلــه ،وطــالـبـنــا ب ــأن تـعــالــج الــائـحــة
التنفيذية بعض المشكالت الموجودة به،
وحصلنا على وعــد من رئيس الحكومة
بــأن يتم معالجة هــذه المشكالت لحين
تعديل القانون.
* ال ـب ـعــض يـ ــرى أن ق ــان ــون الـتــأمـيــن
الـ ـصـ ـح ــي الـ ـج ــدي ــد ال ي ـح ـق ــق الـ ـع ــدال ــة
االجتماعية في ظل تطبيقه في محافظات

دون أخرى ،ما تعليقك؟
ً
 لدينا أيضا تحفظات عليه ،لكن أرىأنــه يحقق خـطــوة مهمة ،فــالــوصــول إلى
شمول التأمين الصحي جميع المواطنين
أمر رائع ،ويمثل نقلة كبيرة.
* هــل سـيـشــارك المجلس فــي مراقبة
االنتخابات الرئاسية؟
 سنتابع االنتخابات ،وستكون لديناغرفة عمليات لتلقي الشكاوى من جميع
ً
أنحاء الجمهورية ،وستتم إحالتها فورا
إلى الهيئة الوطنية لالنتخابات ،وسنصدر
ً
ً
تقريرا يوميا عن سير العملية االنتخابية.
* البعض انتقد إجراء االنتخابات في
ظل قانون الطوارئ ،فما تعليقك؟
 كان من األفضل إجراء االنتخابات فيظل عدم وجود قانون الطوارئ ،لكن يجب
أن نضع فــي االعـتـبــار اإلرهـ ــاب والعنف
الممنهج الذي تقوم به جماعة «اإلخوان»،
بالتالي يجب أن يتصدر أمن المواطنين
األولــويــات خــال هــذه المرحلة ،كما أننا
نراقب عدم استخدام قانون الطوارئ إال
في مكافحة اإلرهاب فقط.

أصدرت محكمة جنح الصف
وأطفيح بالجيزة ،مساء أمس
األول ،حكما حضوريا بحبس 15
متهما ملدة سنة واحدة مع إيقاف
التنفيذ ،وتغريمهم ،كل على حدة،
مبلغ  500جنيه ،وتغريم متهم
قبطي (مالك املنزل سبب األزمة)،
مبلغ  360ألف جنيه ،وذلك في
قضية أحداث االعتداءات التي
طالت أحد املباني التي كانت
تستخدم ألداء شعائر مسيحية
بأطفيح .وضمت قائمة املتهمني
 16متهما محبوسني احتياطيا،
و 4متهمني هاربني ،ومتهما حدثا
أحالته النيابة إلى محكمة الطفل،
في أحداث الشغب التي شهدتها
قرية كفر الواصلني بأطفيح خالل
ديسمبر املاضي ،وأسندت النيابة
العامة إلى املتهم صاحب املنزل
إنشاء مبنى من دون ترخيص.

ال شبهة جنائية في
وفاة سجين بمشفى

صرح مصدر بمديرية أمن
محافظة الجيزة ،أمس ،بعدم
وجود أي شبهة جنائية حول
وفاة سجني على ذمة قضية
مخدرات أثناء تلقيه العالج
بمستشفى أم املصريني باملحافظة
ذاتها ،األربعاء املاضي ،وأن
املسجون سبق أن تلقى العالج
باملستشفى بسبب حالته
الصحية وتقدمه في السن ،مما
أدى إلى تدهور حالته الصحية
أكثر من مرة.
وأشار املصدر إلى أنه تم تسليم
جثمان السجني إلى أفراد أسرته،
بعد االنتهاء من اإلجراءات
كافة ،فيما تولت النيابة العامة
التحقيق في الواقعة ،والتي أثبتت
أن سبب الوفاة هو سوء حالة
السجني الصحية ،وأنه ال شبهة
جنائية وراء الوفاة.

ةديرجلا

•
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رياضة

األصفر واألخضر يدخالن أجواء الديربي
القادسية يطوي صفحة االحتفاالت ...والعربي يضع اللمسات األخيرة
عبدالرحمن فوزان

رفع فريقا القادسية والعربي
لكرة القدم وتيرة االستعدادات
ل ـل ـمــواج ـهــة ال ـمــرت ـق ـبــة بينهما
بعد غد ،في مستهل مشوارهما
بــالـقـســم الـثــانــي مــن منافسات
الدوري الممتاز.
ففي القادسية ،طوى األصفر
ص ـف ـح ــة االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت ب ــال ـف ــوز
ب ـ ـ ـكـ ـ ــأس ول ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد ،وع ـ ـ ــاد
ل ـت ــدري ـب ــات ــه أمـ ـ ــس ،ب ـع ــد راحـ ــة
حـصــل عـلـيـهــا ال ـفــريــق م ــدة 24
ساعة ،كما حسم الجهاز الفني،
بـ ـقـ ـي ــادة ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي دالـ ـيـ ـب ــور،
أم ـ ـ ــر الـ ـمـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن ،بـ ــاإلب ـ ـقـ ــاء

ع ـلــى ال ــرب ــاع ــي ،ال ـغــانــي رشـيــد
ســومــالـيــا ،واإليـ ـف ــواري الســانــا
ديـ ــابـ ــي ،وال ـب ــرازي ـل ـي ـي ــن لـيـمــا،
وتياغو ،حيث كانت فكرة تبديل
أحــدهــم قــائـمــة حـتــى اللحظات
األخ ـ ـيـ ــرة م ــن ب ـ ــاب االن ـت ـق ــاالت
ا لـشـتــو يــة ،لمصلحة الغابوني
يدونغ.
وط ــال ــب دال ـي ـب ــور الــاعـبـيــن
باستعادة تركيزهم في مسابقة
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ،واس ـ ـت ـ ـغـ ــال ال ــدف ـع ــة
الـمـعـنــويــة ال ـتــي حـصــل عليها
ال ـفــريــق م ــن ال ـف ــوز ب ـكــأس ولــي
العهد بشكل إيجابي.

محمد ابراهيم وامل العودة من جديد

ويـتـطـلــع ال ـج ـهــاز الـفـنــي في
الـقــادسـيــة لـلــوقــوف عـلــى حالة
المصابين ،السيما رضا هاني،
ال ـ ــذي ي ـع ــان ــي آالم ـ ــا ف ــي كــاحــل
القدم.

استعدادات العربي
وف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ـ ـ ــي ،ي ـ ـخـ ــوض
األخضر تدريبه األساسي اليوم،
حيث سيكون التدريب األخير
غ ــدا خفيفا مــن أج ــل استشفاء
الالعبين قبل المباراة المرتقبة.
ويعول مــدرب الفريق محمد
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم عـ ـل ــى حـ ـص ــة الـ ـي ــوم،
لـ ـ ــوضـ ـ ــع ل ـ ـم ـ ـسـ ــاتـ ــه األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة،
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ع ـ ـلـ ــى ت ــولـ ـيـ ـف ــة
المباراة.
وف ـ ـضـ ــل الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــازان ال ـف ـن ــي
واإلداري عــدم دخــول الالعبين
فــي معسكر داخ ـلــي اسـتـعــدادا
للمواجهة ،حرصا على إبعادهم
عن الضغط العصبي والذهني
المصاحب ألجواء الديربي.
ويفتقد العربي في الديربي
خدمات مدافعه أحمد إبراهيم،
بـ ـ ــداعـ ـ ــي اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة ،فـ ـ ــي ح ـيــن
تـ ـب ــدو فـ ـ ــرص مـ ـش ــارك ــة نـجـمــه
و ق ــا ئ ــده عـلــي مقصيد ضعيفة
جــدا ،وخصوصا أنه غائب عن
التدريبات منذ أسـبــوع بسبب
اإلصــابــة ،إضــافــة إلــى انشغاله
مع والده لظروف صحية.
وش ـهــدت تــدريـبــات األخـضــر
عـ ـ ـ ــودة م ـح ـم ــد ف ـ ــري ـ ــح ،وح ـم ــد

تدريب سابق للقادسية
ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،وال ـ ـع ـ ـمـ ــانـ ــي س ـع ـيــد
الرزيقي ،لتكون جميع األوراق
متاحة أم ــام الـجـهــاز الفني في
استعداداته للمباراة.

تفاؤل

الـ ـع ــرب ــي حـ ـم ــد خـ ـل ــف ت ـف ــاؤل ــه
بتحقيق نـتـيـجــة إ يـجــا بـيــة في
م ــواج ـه ــة االح ـ ـ ــد ،ق ـي ــاس ــا عـلــى
ال ـ ـت ـ ـطـ ــور الـ ـمـ ـلـ ـح ــوظ ف ـ ــي اداء
الـفــريــق ،واسـتـعــداداتــه الجيدة
والـ ـ ـ ـ ــروح ال ـم ـع ـن ــوي ــة ال ـك ـب ـي ــرة
لــاع ـب ـيــن خـ ــال فـ ـت ــرة االعـ ـ ــداد
االخيرة.

ً
ً
 15محترفا جديدا بأندية «الممتاز» ...واالستغناء عن ١٤
من ناحيته ،أبدى مدير فريق

ً
• تبديالت جذرية في التضامن ...والسالمية قانع بما لديه • الرشيدي والفاضل محليا

الممتاز ً
جلبت أندية الدوري ً
لكرة القدم  15محترفا جديدا،
واستغنت عن  ،14ليصل العدد
األجانب
النهائي من الالعبين ً
في الكويت إلى  31العبا ،بواقع
 4محترفين في كل فريق،
باستثناء الجهراء ،الذي يضم
ثالثة فقط.

●

أحمد حامد

أغلق باب االنتقاالت الشتوية ألندية
كرة القدم في الكويت أبوابه ،أمس األول،
وقامت أندية الدوري الممتاز بجلب 15
محترفا جديدا ،واستغنت عن  ،14ليصل
العدد النهائي من الالعبين األجانب في
الكويت الى  31العبا ،بواقع  4محترفين
فـ ــي كـ ــل فـ ــريـ ــق ،وهـ ـ ــو ال ـ ـحـ ــد األق ـ ـصـ ــى،
باستثناء الجهراء ،الذي يضم ثالثة فقط.
وقامت جميع أندية الدوري الممتاز،
ب ـج ـلــب أو ت ـغ ـي ـيــر م ـح ـتــرف ـيــن أج ــان ــب،
بــاسـتـثـنــاء الـســالـمـيــة الـ ــذي ب ــدا قــانـعــا
بما لديه من العبين ،ويعتبر القادسية
ً
الـفــريــق الــوحـيــد ال ــذي أض ــاف محترفا
ً
جــديــدا على قــوامــه األســاســي ،أمــا بقية
األندية فقامت بعملية استبدال.
وف ــي دوري ال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ،دعـمــت
الفرق صفوفها بـ 7محترفين جدد ،كان
للفحيحيل نصيب األ س ــد منهم بواقع
 3ص ـف ـق ــات ،وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـص ـف ـقــات
الـمـحـلـيــة ،ك ــان ال ـح ــراك ضـعـيـفــا ،وصــب
ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ف ــي
مـ ـ ـصـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة أن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى،
ا لـتــي حصلت على

خ ــدم ــات ب ـع ــض ال ــاع ـب ـي ــن م ــن ال ـصــف
الثاني في فرق الممتاز.

تغيير شامل
أج ــرى ن ــادي الـتـضــامــن تغييرا شامال
فيما يخص المحترفين ،بعد أن استغنى
عن البرازيليين الثالثة في صفوفه ياغو
لــويــس ،ول ــوك ــاس سـيـلـفــا ،وب ــرن ــاردو دي
س ــوزا ،إل ــى جــانــب األردنـ ــي ف ــادي عــوض،
ليتعاقد مع العاجي بول أماند ،والفرنسي
إيغور جومان ،والغاني كوفي باكون ،إلى
جانب الروماني آلين كريستيان.
و عـلــى صعيد الصفقات المحلية دعم
أبناء الفروانية صفوفهم بثنائي السالمية
سعد فــؤاد وخليفة الراجحي ،الــى جانب
أحمد الصقر العب الكويت.

أزمة الرزيقي
خطفت أزمة المحترف العماني سعيد
ال ــرزي ـق ــي ،الـ ــذي ت ـعــاقــد م ـعــه ال ـعــربــي في
االنتقاالت الشتوية ،األضواء من تعاقدات
الـنــادي الجديدة ،بعد أن جــدد رغبته في
االستغناء عن الالعب .وبعد شد وجذب،
استقر الزريقي في صفوف

األخ ـ ـضـ ــر ،ل ـي ـحــل الـ ــى ج ــان ــب ال ـب ــرازي ـل ــي
ب ــاس ــوس ،عـلــى ح ـســاب الـمـصــري شوقي
السعيد ،واألردن ــي محمود المرضي ،في
حين تم اإلبـقــاء على اإليـفــواري إبراهيما
ك ـي ـتــا ،وال ـن ـي ـج ـيــري بــوبــي كـلـيـمـنــت ،كما
أبرم العربي صفقات محلية أبرزها العب
اليرموك مهند األنصاري.

القادسية على خط العربي
لــم تكن األج ــواء صافية فــي القادسية
على صعيد التعاقدات الجديدة ،السيما أن
الحديث ظل قائما في النادي على تغيير
جـ ــذري ف ــي ص ـفــوف ال ـف ــري ــق ،م ــع اإلب ـقــاء
فقط على الغاني رشيد سوماليا ،إال أن
إدارة األصفر أبقت على جميع المحترفين
والغاني رشيد
البرازيليين :ليما ،وتياغوً ،
س ــوم ــال ـي ــا ،وض ـم ــت م ـح ـتــرفــا رابـ ـع ــا هو
اإليفواري السانا ديابي.
وكان النجاح حليف األصفر على صعيد
الصفقات المحلية ،بإبرام صفقة من العيار
الـثـقـيــل ،بـضــم ح ــارس السالمية السابق
خالد الرشيدي.

الجهراء يكتفي بثالثة
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء ،اك ـ ـت ـ ـفـ ــى الـ ـ ـم ـ ــدرب
ا لـصــر بــي بثالثة محترفين ،وتعاقد
م ــع ال ـك ــام ـي ــرون ــي رونـ ــالـ ــد ،ق ــادم ــا
من الشمال القطري ،والبرازيلي
دا س ـي ـل ـفــا ،ل ـي ـكــونــا إلـ ــى ج ــوار
الكاميروني أرون ،في حين تم
االستغناء عن األردنــي أحمد

هـشــام ،والـبــرازيـلــي تــوريــس ،الــى جانب
محمد دهش ،وفهد باجية.

جديد النصر
وفي النصر استعان الجهاز الفني بقيادة
ظاهر الـعــدوانــي بخدمات البحريني سيد
ض ـيــاء ،لـيـكــون بــديــا عــن ال ـس ــوري يوسف
قلفا الــذي انتقل لنادي اإلمــارات االماراتي،
كما تمت االستعانة بالغاني روبين ،ليكون
إلــى جــوار مواطنه أبــوكــو ،والـقــادم الجديد
من الجهراء البرازيلي توريس ،في حين تم
االستغناء عن المهاجم الكولومبي كارلوس
جابيزا ،والغاني إيمانويل إيفوري.

ثنائي في كاظمة
أمـ ــا كــاظ ـمــة ف ـلــم ي ـكــن ع ـلــى قـ ــدر طـمــوح
ج ـم ــاه ـي ــر ال ـب ــرت ـق ــال ــي ف ـي ـمــا ي ـخ ــص جـلــب
محترفين جــدد ،واستمر حتى آخر الوقت،
لـيـضــم ال ـب ــرازي ـل ــي ف ــان ــدرل ــي ،ع ـلــى حـســاب
مــواطـنــه جــولـيـســون ،والـبـيــروفــي هـيــرنــان،
ليكونا الى جانب البرازيلي ليما ،والسنغالي
عمر دياكيه .ولم تشهد صفوف الفريق اي
صفقات محلية.

فيصل والفاضل في األبيض
ولـ ــم ي ــرك ــن ال ـك ــوي ــت ل ـت ـفــوقــه ف ــي الـقـســم
األول مــن الـ ــدوري الـمـمـتــاز ،وق ــام بالبحث
ع ــن تــدعـيــم ص ـفــوفــه ،بـعــد ان اسـتـغـنــى عن
الـبــرازيـلــي بــاتــريــك فابيانو لقطر القطري،
ووق ــع اخـتـيــار الـجـهــاز الفني على األردن ــي
بـهــاء فيصل ،بترشيح مــن مواطنه المدير
الفني لألبيض عبدالله أبوزمع ،الى جانب
حسم صفقة مــن العيار الثقيل بضم العب
كاظمة طالل الفاضل.
ب ــدوره ،أبقى السالمية على المحترفين
االربـعــة :السوريين فــراس الخطيب وأحمد
ديب ،واألردني عدي الصيفي ،والكاميروني
روجي ،واكتفى بعقد صفقات محلية ،تمثلت
في ضم ناصر القحطاني من الكويت ،وحامد
الرشيدي من التضامن.

الفحيحيل األنشط
وبين أندية الدرجة األولى كان الفحيحيل
ه ــو األنـ ـش ــط ب ـض ــم  3م ـح ـتــرف ـيــن دف ـعــة
واحـ ـ ـ ـ ــدة ،هـ ــم الـ ـغ ــانـ ـي ــان م ـح ـم ــد أوال
وصامويل ابيكو ،الــى جانب المالي
بــاس ـيــرو بــام ـبــا .ك ـمــا دع ــم الـفــريــق
صفوفه ببدر المطيري ،ويوسف
بوطيبان من الصليبيخات.
وفـ ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ،دع ــم
الفريق صفوفه بمحترف
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـص ـ ــرب ـ ــي
اس ـت ـي ـف ــان ،الـ ــى ج ــان ــب ضم
مـنــور الـمـطـيــري ،ومحمد زنيفر
من القادسية ،ومحمود جمعة من التضامن.
وتعاقد برقان مع الفرنسي سليم كركار،
والـ ـي ــرم ــوك م ــع ال ـع ــاج ــي ج ــاك ــو ،وخ ـي ـطــان
مـ ــع الـ ـب ــرازيـ ـل ــي لـ ـيـ ـم ــاو ،فـ ــي ح ـي ــن اك ـت ـفــي
الصليبيخات والساحل بأوراق الدور األول.

وقال خلف" :واجهنا األصفر
ف ــي م ـنــاس ـب ـت ـيــن ،ت ـع ــادل ـن ــا فــي
األولـ ـ ــى ب ـهــدف ـيــن لـمـثـلـهـمــا في
القسم االول من الــدوري ،بينما
ت ـعــادل ـنــا ب ـه ــدف لـمـثـلــه أخ ـيــرا
ف ــي ال ـك ــأس ،وخ ـســرنــا بــركــات
الـ ـت ــرجـ ـي ــح ،ونـ ــأمـ ــل أن نـكـســب
المواجهة الثالثة مساء االحد".

وأضـ ـ ــاف أن ال ـع ــرب ــي جــاهــز
للديربي ،ولكنها تبقى مواجهة
خــارج نطاق الحسابات بحكم
ح ـســاس ـي ـت ـهــا ب ـي ــن ال ـفــري ـق ـيــن،
مشددا على انها مواجهة كبيرة،
ولـطــالـمــا ســاهــم الـجـمـهــور في
حسمها.

ً
ً
سنان مديرا والفضلي مستشارا
لـ «آسيوي الصحافة الرياضية»
أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
اآلسيوي للصحافة الرياضية،
سطام السهلي ،تعيين اإلعالمي
الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــي ال ـ ـي ـ ـم ـ ـنـ ــي ب ـش ـي ــر
سنان مديرا تنفيذيا لالتحاد
اآلسيوي للصحافة الرياضية،
كما تم تعيين الزميل د .ناصر
ال ـف ـض ـل ــي ل ـل ـع ـم ــل م ـس ـت ـش ــارا
ل ـ ــاتـ ـ ـح ـ ــاد ،الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـخ ــذ مــن
الكويت مقرا له.
ُ
ويعد الفضلي من الكفاء ات
الـ ـمـ ـع ــروف ــة فـ ــي ح ـق ــل اإلعـ ـ ــام
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي وال ـ ـم ـ ـش ـ ـهـ ــود ل ـهــا
بالحضور المتميز ،فــي حين
يـعـتـبــر س ـن ــان أحـ ــد ال ـك ـف ــاءات
اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــة ،وس ـب ــق
ل ـ ــه شـ ـغ ــل مـ ـن ــاص ــب ف ـ ــي ع ــدة
لـجــان بــاالت ـحــاد اآلس ـي ــوي من
ق ـب ــل ،وكـ ــان م ــن أبـ ــرز األس ـم ــاء
الـتــي أدارت بـنـجــاح كونغرس
الصحافة الرياضية اآلسيوية
الذي عقد نهاية العام المنصرم
فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة
(إس ــام أبـ ــاد) ،وأس ـفــر عــن فــوز
السهلي برئاسة االتحاد.

ناصر الفضلي

ُي ــذك ــر أن س ـن ــان س ــاه ــم في
إع ــادة كـيــان اإلع ــام الرياضي
ال ـ ـي ـ ـم ـ ـنـ ــي ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال إن ـ ـشـ ــاء
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة ل ــإع ــام
الرياضي التي تحمل رئاستها.

بطولة نادي اإلدارة للقفز
تنطلق اليوم
تنطلق عند الساعة التاسعة من صباح اليوم منافسات النسخة
األولــى لبطولة القفز على الحواجز التي ينظمها نــادي اإلدارة،
التابع لجامعة الخليج للعلوم التكنولوجيا ،بمشاركة كبيرة من
الفرسان والـفــارســات ،يتنافسون على  6أش ــواط ،وتستمر حتى
المساء.
وتــوجــه رئيس اللجنة المنظمة ،يوسف السالم ،بالشكر الى
القائمين على إدارة نادي الصيد والفروسية ،وإلى مديرة مدرسة
الفروسية ،الفارسة آالء السلطان ،على توفير كافة أنــواع الدعم،
ً
وتذليل العقبات أمام اللجنة المنظمة للبطولة ،موضحا أن النية
تتجه الى العمل على تنظيم هذه البطولة سنويا ،بالتعاون مع
إدارة نادي الصيد والفروسية.
بدورها ،قالت السلطان« :نحن سعداء بهذه المبادرة من طلبة
فــي مقتبل حياتهم العملية ،و يـجــب علينا دعمهم وتحفيزهم،
وهذه فرصة لخوضهم مجال التنظيم ،وتحملهم مسؤولية إدارة
بطولة كاملة حسب ما يرونه مناسبا ،وتحقيق أهدافهم المرجوة
من إقامة هذه البطولة».
وبينت أن البطولة تبدأ اليوم بشوط الفئة المبتدئة على ارتفاع
 60-80سم ،جولة نظيفة ،على أن تستأنف فعاليات البطولة في
الساعة الثانية ظهرا بإقامة شوط الفئة المتوسطة على ارتفاع
 105سم ،يليه أشواط على ارتفاعات  115سم ،والجائزة الكبرى
على ارتـفــاع  135ســم ،والجائزة الصغرى على ارتـفــاع  125سم،
وتختتم في المساء بشوط المتعة والمرح ،إضافة الى فعاليات
مختلفة لألطفال ،وتبلغ مجموع جوائزها  3800دينار ستقدم الى
الفائزين بالمراكز األولى في كل فئة.
َ
وتترأس الحكمة الدولية نضار المصطفى لجنة الحكام ،التي
تضم كال من لمى عبدالعال ،وندى العوضي ،ومهند البحر ،ورغد
الــدبــوس ،و«الميقاتي» أحمد هاشم ،فيما يتولى مهمة تصميم
المسلك السعودي منصور المقاطي ،وتساعده الدنماركية نيل
زوم فوردي ،وتترأس الفارسة المميزة زينب بهمن حاكم الساحة،
ومعها كل من د .يحيى الهدبان ،ووليد الجاسم ،وابتسام العاروري
في ميدان اإلحماء.

ةديرجلا
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رياضة

«يد العربي» ...انسحاب يكشف أزمة
الكاظمي يرفض والمضف يؤيد ...والالعبون في انتظار مجلس اإلدارة
محمد عبدالعزيز
وعبدالرحمن فوزان

اختلفت آراء أعضاء مجلس
إدارة النادي العربي بين مؤيد
ومعارض على قرار انسحاب
الفريق األول لكرة اليد أمام
الكويت أمس األول في ًالدوري
العام لكرة اليد ،اعتراضا من
الالعبين على قرار شطب 6
نقاط ،ليعكس وجود مشكلة
إدارية كبيرة داخل أروقة
القلعة الخضراء.

عكس انسحاب الفريق األول
لكرة اليد بالنادي العربي أمــام
نظيره الكويت في المباراة التي
ك ــان م ـقــررا إقــامـتـهــا أم ــس األول
ضمن الجولة ال ـ  11من الــدوري
الـ ـ ـع ـ ــام ،وج ـ ـ ــود م ـش ـك ـلــة إداري ـ ـ ــة
تـعــانـيـهــا الـقـلـعــة ال ـخ ـض ــراء في
الفترة الحالية ،خصوصا بعدما
أكــد رئيس مجلس إدارة النادي
جمال الكاظمي عدم علمه بقرار
الالعبين ورفضة التام لمثل هذه
األفعال.
وق ــال الـكــاظـمــي ،فــي تصريح
خــاص ل ـ "الـجــريــدة"" :االنسحاب
ظ ــاه ــرة خ ـط ـيــرة ،ون ـحــن ضــدهــا
كمجلس إدارة ألن ــه سـلــوك غير
رياضي".
وأضـ ـ ــاف" :ف ــي ب ــداي ــة مشكلة
خصم النقاط  6من رصيد فريق
اليد ،طلب عضو مجلس اإلدارة
مــديــر اللعبة رائ ــد الــزعــابــي دعم
المجلس ،وقدمنا له الدعم الكامل
وفق الطرق القانونية ،وسبق له
االجتماع مع المدير العام لهيئة
الرياضة ،ووصل األمر إلى وزير
الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب ،لـكــن
المشكلة مازالت عالقة".

وع ـ ــن ش ـط ــب ن ـت ــائ ــج ال ـف ــريــق
فـ ــي حـ ـ ــال اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ان ـس ـح ــاب ــه
م ــن ال ـ ـ ــدوري ،أك ــد ال ـكــاظ ـمــي أنــه
سـيـجـتـمــع م ــع ال ــزع ــاب ــي وأم ـيــن
السر العام بالوكالة عبدالرزاق
مـعــرفــي ،لبحث األم ــر مــن جميع
النواحي.

بيان الالعبين
وكـ ــان الع ـبــو ال ـفــريــق الـعــربــي
أصدروا بيانا ،أمس األول ،عقب
االنسحاب من المباراة نشره قائد
الفريق حسن الشطي على حسابه
فــي مــوقــع الـتــواصــل االجتماعي
"تويتر" ،جاء فيه "أن الفريق قرر
االنـسـحــاب للحفاظ عـلــى كــرامــة
وك ـيــان ال ـن ــادي الـعــربــي والعـبــي
الـفــريــق مــن االنـتـهــاكــات والظلم
الــذي وقــع عليهم من قبل اتحاد
اللعبة ،بعد قــرار شطب  6نقاط
مــن رصـيــده فــي بطولة ال ــدوري،
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ت ـس ـج ـيــل ال ــاع ــب
محمد مجدي الذي تم في بداية
الموسم بناء على أوراق رسمية
مــوج ـهــة م ــن االتـ ـح ــاد الـمـصــري
لالتحاد الكويتي لكرة اليد".

شطب النتائج
تنص الئحة لجنة المسابقات في اتحاد كرة
اليد بخصوص انسحاب الفرق من المسابقات
الــرسـمـيــة ،عـلــى أنــه فــي حــالــة االنـسـحــاب األولــى
ت ـح ـســب ن ـت ـي ـجــة الـ ـمـ ـب ــاراة  - 10ص ـف ــر لـلـفــريــق
المنافس ،وإذ تكرر انسحاب نفس الفريق تحسب
نفس النتيجة للفريق المنافس ،إضافة إلى غرامة
 500دينار ،وفي حالة االنسحاب الثالث تتصاعد

الغرامة إلــى  ،1000مع شطب نتائج الفريق من
المسابقة ،وبناء عليه يتم تسريح الالعبين .وهو
مــا يعني الـنــادي العربي للمرة الثالثة سيكون
مهددا بشطب نتائجه من مسابقة الدوري العام
في حالة استمرار االنسحاب بفقدان العبيه ،كما
حال القادسية الــذي انسحب من البطولة قبل 3
مواسم وواجه المصير ذاته.

بطولة الكويت الدولية للجواد
العربي تنطلق اليوم
تنطلق اليوم فعاليات الدورة
ال ـس ــاب ـع ــة مـ ــن ب ـط ــول ــة ال ـك ــوي ــت
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــأت ـ ــي ض ـمــن
مهرجان الكويت الدولي للجواد
العربي ،الذي يقام برعاية سامية
م ــن س ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ
صباح األحمد ،وبمشاركة واسعة
من مالك ومربي الخيل العربية
من داخل الكويت وخارجها.
وتوجهت الشيخة سارة الفهد،
المشرفة العامة على مركز الجواد
ال ـع ــرب ــي ،ب ـجــزيــل ال ـش ـكــر وواف ــر
االمـتـنــان لمقام حضرة صاحب
السمو أمير البالد ،على رعايته
للمهرجان والمركز ،مشيرة إلى
أن هذه اللفتة الكريمة من سموه
ساهمت في النهوض بالهواية،
وحققت نجاحات كبيرة ،تكللت
ً
أ خ ـيــرا بحصول بطولة الكويت
الدولية السابعة للجواد العربي
ع ـلــى ت ـص ـن ـيــف ( )Aم ــن الـهـيـئــة
األوروب ـ ـ ـ َّـي ـ ـ ــة ل ـم ـن ـظ ـم ــات ال ـخ ـيــل
العربية (.)ECAHO
وق ــال ــت ال ـف ـه ــد ،ع ـل ــى هــامــش
االستعدادات المقامة الستقبال
ال ـخ ـي ــل ال ـم ـش ــارك ــة" :ل ـق ــد كــانــت
الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــل الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـن ـ ــذ ف ـج ــر
ً
واإلخاء،
التاريخ نبراسا للوفاء
ً
والتواصل بين الشعوب ،وعالمة
َّ
على النجابة والنبل ،ال يقتنيها

سارة الفهد

ّ
إال م ــن ت ـح ــل ــى ب ـش ـمــائ ـل ـهــا ،وال
ي ـت ـن ــاف ــس ع ـل ـي ـه ــا إال مـ ــن سـمــا
ِّ
ٌ
بـطـبــائـعـهــا ،وكــلــي أم ــل أن تنال
ً
هــوايـتـنــا النبيلة ق ــدرا أكـبــر من
النجاح والتقدم على كل الصعد
ً
وال ـم ـس ـتــويــات ،وخ ـص ــوصــا مع
تزايد طموح المربين الكويتيين،
وال ـم ـش ــارك ــة ال ـفــاع ـلــة ألشـقــائـنــا
الخليجيين ،وإخــوان ـنــا الـعــرب،
وأصدقائنا من دول العالم الذين
ك ــان ل ـج ـهــودهــم الـمـيـمــونــة ٌ
دور
كـبـيــر فــي إن ـجــاح ه ــذه الفعالية
ُ
العراب
السنوية التي تتألق فيها
َّ
المسومة ذات ُ
الحسن ،لتجمعنا
ً
دوما على الصداقة والمودة".

وأشار البيان إلى أنه تم عقد
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ض ـ ــم بـ ـع ــض أعـ ـض ــاء
مـجـلــس إدارة ال ـعــربــي ورئـيــس
اتحاد اليد والمدير العام لهيئة
الـ ــريـ ــاضـ ــة ،د .حـ ـم ــود ف ـل ـي ـطــح،
والـمـسـتـشــار الـقــانــونــي للهيئة
الـ ــذي أق ــر ب ــأن تـسـجـيــل الــاعــب
ص ـح ـيــح ،وأح ـق ـي ــة ال ـع ــرب ــي في
النقاط ال ـ  ،6وأن االتحاد أسند
ف ــي قـ ـ ــراره إلـ ــى م ـس ـت ـنــدات غير
رسمية ،وليست موجهة لالتحاد
الكويتي لكرة اليد.
واختتم الالعبون بيانهم بأن
اتخاذ مثل هــذا الـقــرار يؤلمهم،
لكن الظروف أجبرتهم على ذلك
ً
دفاعا عن تاريخ العربي.

المضف :أؤيد قرار الالعبين
م ــن ج ــان ـب ــه ،أيـ ــد أم ـي ــن الـســر
العام للنادي العربي عبدالرزاق
المضف قرار انسحاب الالعبين
مـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ،وق ـ ـ ـ ــال" :ب ـص ـفــة
ش ـخ ـص ـي ــة اعـ ـتـ ـب ــر االنـ ـسـ ـح ــاب
خ ـط ــوة م ـت ــأخ ــرة ،وك ـ ــان علينا
ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذهـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد قـ ـ ـ ـ ــرار ش ـطــب
النقاط من رصيد الفريق الذي
ك ــان ي ـت ـصــدر وق ـت ـهــا الـ ـ ــدوري"،
معلال تــأخــر ال ـقــرار بــأن الـنــادي
سـلــك جميع ا ل ـطــرق القانونية،
واعـ ـت ــرض ع ـلــى ق ـ ــرار االتـ ـح ــاد،
وق ـ ـ ــدم شـ ـك ــوى رس ـم ـي ــة لـهـيـئــة
الـ ــريـ ــاضـ ــة ب ـ ـهـ ــذا الـ ـخـ ـص ــوص،
وحتى اآلن لم يتلق الرد النهائي،
مما أجبر الالعبين على التعبير
عن اعتراضهم على القرار".
وأشـ ـ ــار ال ـم ـضــف إلـ ــى أنـ ــه كــان
يعلم بــانـسـحــاب ال ـفــريــق ،خاصة
بعد الحديث الذي جرى بين مدير

الجهاز الفني للعربي أثناء انتظاره الالعبين في المباراة أمس األول
ال ـفــريــق وب ـع ــض أع ـض ــاء مجلس
إدارة ال ـن ــادي بـهــذا ال ـش ــأن ،وذلــك
لـشـعــور الــاعـبـيــن بالظلم الكبير
الـ ـ ــذي وق ـ ــع ع ـل ـيــه ن ـت ـي ـجــة شـطــب
النقاط.
وذكر المضف أن مجلس إدارة
ال ـ ـنـ ــادي س ـي ـج ـت ـمــع خ ـ ــال األي ـ ــام
ال ـم ـق ـب ـل ــة ل ـب ـح ــث األم ـ ـ ـ ــر ،وهـ ـن ــاك
احتمال لالستمرار باالنسحاب من
ال ــدوري ،وربما من كــأس االتحاد
أيضا .وألقى المضف بالمسؤولية
كاملة على اتحاد اللعبة في هذه

ال ـم ـش ـك ـلــة ،مــوض ـحــا أن االت ـح ــاد
اس ـت ـنــد إلـ ــى أوراق غ ـيــر رسـمـيــة
التخاذ هذا القرار.

الشطي :ننتظر ردود األفعال
من جانبه ،أكد قائد األخضر
ح ـس ــن الـ ـشـ ـط ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح
لـ ـ ـ ـ "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" ،أن ـ ـ ــه ي ـت ـح ـمــل
مسؤولية قرار االنسحاب أمام
الجماهير والشارع الرياضي،
مشيرا إلــى أن الـهــدف مــن ذلك

ه ــو رف ـ ــع ال ـظ ـل ــم ع ــن ال ـع ــرب ــي،
وعدم تكراره ،مستشهدا بالظلم
الذي وقع على فريق كرة القدم
بالنادي خــال مشكلة النقاط
الثالث.
وأرجع الشطي انتظار الفريق
ط ــوال الـفـتــرة الـمــاضـيــة التـخــاذ
مـثــل ه ــذا ال ـقــرار إل ــى أن الـنــادي
سلك كل الطرق القانونية ،وكانت
هـنــاك وع ــود بحل المشكلة من
قـبــل هـيـئــة ال ــري ــاض ــة ،لـكــن ق ــرار
شطب الالعب الذي صدر أخيرا،

العربي ثأر من التضامن وأحيا آماله في التأهل
لـ «ذهبي الطائرة»
أح ـ ـيـ ــا الـ ـف ــري ــق األول ل ـل ـكــرة
الـطــائــرة بــالـنــادي الـعــربــي آماله
في الصعود إلى المربع الذهبي
لبطولة الــدوري الممتاز ،بعدما
ث ـ ـ ــأر م ـ ــن مـ ـن ــافـ ـس ــه الـ ـتـ ـض ــام ــن،
بـ ـ ـف ـ ــوزه ع ـل ـي ــه بـ ـث ــاث ــة أش ـ ـ ــواط
لشوط ،في المباراة التي جمعت
الفريقين أمس األول على صالة
األول بـكـيـفــان ،ضـمــن منافسات
ال ـجــولــة ال ـتــاس ـعــة ق ـبــل األخ ـيــرة
م ــن ال ـم ـســاب ـقــة ،وج ـ ــاءت نـتــائــج
األشواط كالتالي (،36-34 ،17-25
.)23-25 ،18-25
وفــي مباراتين أخريين جرتا
أمس األول ،ضمن المرحلة ذاتها،
أثـبــت فــريــق الـكــويــت عـلــو كعبه،
ب ـع ــدم ــا ك ـ ــرر فـ ـ ــوزه ع ـل ــى ضـيـفــه
كاظمة بثالثة أشواط نظيفة ،في
المباراة التي جمعت الفريقين،
ب ــواق ــع أشـ ــواط (،15-25 ،18-25
.)19-25
كما واصل القادسية مطاردته
للكويت على قمة البطولة ،بعدما
حقق فــوزا متوقعا على حساب
ضيفه ال ـيــرمــوك بـثــاثــة أش ــواط
لـشــوط (،14-25 ،25-18 ،28-30
.)15-25
وبهذه النتائج ،حافظ الكويت

األهلي يواجه منتخب ً
المحترفين السعودي وديا
يـخــوض األه ـلــي الـمـصــري مـســاء ال ـيــوم ،مــواجـهــة ودي ــة أمــام
منتخب دوري المحترفين ا ل ـس ـعــودي ،عـلــى ملعب ا لـمـلــز ،في
مهرجان اعتزال نجم "األخضر" السابق ،فؤاد أنور ،وهي الدعوة
التي تلقاها األحمر عن طريق اتحاد الكرة السعودي ،وبدعوة
أيضا من رئيس الهيئة الوطنية للرياضة ،رئيس االتحاد العربي
لكرة القدم ،تركي آل الشيخ.
ويستغل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري مواجهة اليوم
لالطمئنان على عدد من الالعبين البدالء ،وتجهيزهم للمواجهات
الرسمية المقبلة ،وذل ــك بعدما قــرر الـبــدري استبعاد عــدد من
العناصر األساسية من خــوض هــذه المواجهة لإلجهاد ،وهم:
عـبــدالـلــه الـسـعـيــد ،وجــونـيــور أج ــاي ،ومـحـمــد ال ـش ـنــاوي ،وعلي
معلول ،وعـمــرو السولية ،إلراحـتـهــم ،إضــافــة إلــى أحمد فتحي،
ومروان محسن ،وسعد سمير ،لإلصابة ،والثنائي الجديد ،صالح
محسن ،ومحمود الجزار ،وجميعهم سيلحق بالفريق فور عودته
إلى اإلسكندرية يوم السبت المقبل ،استعدادا لمواجهة االتحاد
السكندري بالدوري الممتاز.
على جانب آخــر ،قــال نــادر شوقي ،وكيل أعمال حسام غالي
العائد حديثا للفريق األحمر في يناير الماضي ،إن موكله رفض
أموال نادي الفتح السعودي من أجل العودة إلى األهلي وإنهاء
مشواره بالقميص األحمر.
وأعلن األهلي عودة غالي للنادي بعقد حتى نهاية الموسم
الحالي ،بعد أن تم فسخ عقده مع النصر السعودي ،وأكد شوقي:
"بعد فسخ العقد بين النصر وغالي ،حصل الالعب على عرض
من جانب الفتح السعودي ،وقدم النادي عرضا ماليا جيدا ،لكن
غالي رفض فكرة الرحيل في ظل رغبته في العودة إلى األهلي،
وختام مشواره مع النادي".
وك ــان غــالــي قــد رح ــل عــن ص ـفــوف األه ـلــي الـصـيــف الـمــاضــي
لصفوف النصر قبل أن يرحل في انتقاالت الشتاء.

الكويت وكاظمة في مباراة الطائرة (تصوير جورج رجي)
على موقعه في صدارة الترتيب،
ب ـفــارق األش ـ ــواط عــن الـقــادسـيــة،
ال ــوصـ ـي ــف ،ب ــرص ـي ــد  17نـقـطــة،
يليهما كاظمة في المركز الثالث،
بـ  15نقطة ،فيما تساوى العربي
ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ــراب ــع وال ـت ـضــامــن
في المركز الخامس بـ  11نقطة،

وتـ ـج ـ َّـم ــد رصـ ـي ــد ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك فــي
ال ـمــركــز ال ـس ــادس واألخ ـي ــر ب ــ10
نقاط.
ُيذكر أن الفرق الثالثة األوائل:
ال ـك ــوي ــت وال ـق ــادس ـي ــة وكــاظ ـمــة،
حـ ـج ــزت م ـق ــاع ــده ــا فـ ــي ال ـمــربــع
الذهبي ،في حين يتنافس العربي

أجبر الالعبين على االنسحاب.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـطـ ــي" :أتـ ـ ــوقـ ـ ــع أن
ت ـت ـض ــا م ــن اإلدارة مـ ــع م ــو ق ــف
الالعبين من أجــل الحفاظ على
سمعة النادي".
واخ ـت ـت ــم ال ـش ـط ــي تـصــريـحــه
ق ــائ ــا" :ك ــل ال ـخ ـيــارت مـطــروحــة
حاليا بالنسبة إ لــى االستمرار
فـ ـ ــي االنـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب أو االك ـ ـت ـ ـفـ ــاء
ب ــال ـم ـب ــاراة ال ـمــاض ـيــة ،ونـنـتـظــر
حاليا ردود األفعال ،وعلى ضوء
ذلك سنتخذ القرار المناسب".

مع التضامن على المقعد الرابع،
وابتعد اليرموك عن المنافسة.
وي ـت ـب ـق ــى مـ ــن ُعـ ـم ــر ال ـب ـطــولــة
جولة واحدة ستقام يومي  5و6
الجاري ،حيث يلعب الكويت مع
التضامن ،والعربي مع اليرموك،
والقادسية مع كاظمة.

الجهراء يصطدم بكاظمة ...والكويت والقادسية يلتقيان العربي والنصر
في افتتاح منافسات الدور الثاني لدوري السلة
تفتتح اليوم منافسات الدور
الثاني لبطولة دوري السلة
بإقامة  3مباريات بين الجهراء
وكاظمة ،والكويت والعربي،
والقادسية والنصر.

جانب من لقاء سابق بين كاظمة والجهراء

●

جابر الشريفي

تنطلق فــي الــرابـعــة والنصف
من مساء اليوم منافسات الدور
الثاني من بطولة الــدوري العام
لـ ـك ــرة الـ ـسـ ـل ــة ،إذ ي ـل ـت ـقــي فــريــق
نادي الجهراء مع نظيره كاظمة،
ً
ت ـل ـي ـهــا مـ ـب ــاش ــرة م ـ ـبـ ــاراة فــريــق
الكويت مع نظيره فريق النادي
ً
الـعــربــي ،ثــم اخ ـيــرا م ـبــاراة فريق
نادي القادسية مع النصر ،وتقام
ج ـم ـيــع ال ـم ـب ــاري ــات ع ـلــى صــالــة
الشهيد قشيعان المطيري بنادي
النصر.
وكانت الفرق الستة قد تأهلت
ال ــى ال ــدور الـثــانــي مــن البطولة،
بعد أن لعبا في الدور التمهيدي،
وحل الكويت في صدارة الدوري
ال ـت ـم ـه ـيــدي دون خـ ـس ــارة ،تــاه
القادسية ثم كاظمة ثم الجهراء
ً
ثــم الـنـصــر ،وأخ ـيــرا نــال العربي
البطاقة السادسة.
وتقام منافسات الدور الثاني
من قسمين ،على ان يتوج الفريق
الحائز أكبر عدد من النقاط بلقب
البطولة.
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـم ـب ــاري ــات،
فــإن المباراة األولــى التي تجمع
ال ـج ـه ــراء ال ـم ـن ـت ـشــي بـ ـف ــوزه في
بطولة درع االتـحــاد مع كاظمة،
تعتبر األقــوى ،في ظل ما يملكه

الفريقان مــن عناصر قــويــة ،الى
جــانــب ت ـقــارب الـمـسـتــوى الفني
بينهما ،إذ يسعى كل فريق الى
ت ـجــاوز عـقـبــة اآلخ ــر لـعـبــور أول
خطوة في رحلة اللقب.
وي ـم ـت ـل ــك الـ ـف ــريـ ـق ــان ع ـنــاصــر
قوية ومميزة ،إذ يعول المدرب
ال ـ ـل ـ ـي ـ ـتـ ــوانـ ــي لـ ـسـ ـل ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء
لـ ـ ــوكـ ـ ــاس ع ـ ـلـ ــى جـ ـ ـه ـ ــود ص ــان ــع
ألـعــابــه تــركــي حـمــود ،وثالثيات
عبدالله الصراف وأحمد سعود،
واختراقات احمد فالح ،باإلضافة
الـ ــى ت ــوغ ــل ع ـبــدال ـعــزيــز ض ــاري

العائد من االصابة ،الذي يشارك
كأول مرة في هذا الموسم اسفل
السلة ،فــي حين يعتمد المدرب
الصربي لسلة كاظمة نيناد على
جهود صانع ألعابه المميز أحمد
الـبـلــوشــي واخ ـت ــراق ــات عـبــدالـلــه
ال ـســالــم وم ـتــاب ـعــة ف ـهــد الـنــاشــي
وعـبــدالـلــه تــوفـيــق أس ـفــل الـسـلــة،
الى جانب ثالثيات محمد المال.

الكويت والعربي
وف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة الـتــي

النجم يتوقع منافسة شرسة
تــوقــع مــديــر لعبة كــرة السلة فــي ن ــادي كاظمة ،خــالــد النجم،
منافسة شرسة على لقب بطولة الــدوري هذا الموسم ،ال سيما
بين أربعة فرق ،هي :الكويت وكاظمة والقادسية والجهراء ،الفتا
إلــى أن حجم االس ـت ـعــدادات لــأنــديــة األرب ـعــة ُيـعــد قــويــا ،قياسا
ببقية المواسم.
وأشار النجم إلى أن استبعاده للعربي والنصر من المنافسة
على اللقب يأتي قياسا على أداء الفرق في ال ــدوري التمهيدي
وبطولة درع االتحاد ،موضحا أن «هذا األمر ال يعني أن الفريقين
سيستسلمان ،ومن الممكن أن يقدما مفاجآت».
وأكد أن مباريات الفرق األربعة المنافسة على البطولة ستكون
قوية وحساسة ،وتحتاج إلى تحكيم مميز ،خصوصا أن خطأ
واحدا بغير قصد للحكام من الممكن أن يغير النتيجة.

تجمع الكويت حــا مــل اللقب مع
العربي فإن االبيض مرشح فوق
العادة لتجاور منافسه االخضر،
ً
ن ـ ـظـ ــرا ال ـ ــى ال ـ ـفـ ــارق ال ـف ـن ــي بـيــن
الفريقين ،اال ان ذلــك ال يعني ان
العربي سيستسلم من البداية ،بل
سيحاول مجاراة منافسه،
ويمتلك الفريقان عناصر قوية
امـثــال حسين الـخـبــاز وعبدالله
الشمري وفهد الظفيري ومحمد
ع ــدن ــان وع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـفـضـلــي
وحمد عدنان من جانب الكويت
ومحمد المطيري واألخوين فهد
ورباح الرباح ويوسف بورحمه
من جانب العربي.

القادسية والنصر
أمــا الـمـبــاراة األخـيــرة فتجمع
القادسية مع النصر في مباراة
ستكون مشابهة لسابقتها ،اذ
ي ـت ـف ــوق االصـ ـف ــر ع ـل ــى مـنــافـســه
ً
فنيا ،ال سيما بعد عودة العبيه
المصابين شايع مهنا وعبدالله
سالمين وصالح اليوسف.
ً
وسيحاول النصر أيضا عدم
االس ـت ـســام ومـ ـج ــاراة مـنــافـســه،
ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى اب ـ ـ ــرز الع ـب ـيــه
ب ــدر العتيبي و مـنـصــور جلوي
ويـ ــوسـ ــف عـ ـق ــاب وع ـب ــدال ـع ــزي ــز
المولي.
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سيتي يحلق مجددا وتوتنهام يحسم القمة مع يونايتد
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تقدم مانشستر سيتي خطوة
جديدة نحو استعادة لقب
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،بعد فوزه السهل
-3صفر على ضيفه ويست
بروميتش ألبيون ،أمس األول،
في المرحلة الخامسة والعشرين
للمسابقة.

حسم توتنهام مباراة القمة مع
ضيفه مانشستر يونايتد -2صفر،
م ـم ــا ات ـ ــاح الـ ـف ــرص ــة لـمــانـشـسـتــر
س ـي ـت ــي ل ــاب ـت ـع ــاد فـ ــي ال ـ ـصـ ــدارة
مجددا بفارق  15نقطة ،بعد فوزه
عـ ـل ــى ض ـي ـف ــه وس ـ ــت ب ــروم ـي ـت ــش
ال ـب ـيــون -3ص ـف ــر ،أم ــس األول ،في
المرحلة الخامسة والعشرين من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
ول ـقــي تـشـلـســي ،حــامــل الـلـقــب،
خسارة ثقيلة على أرضه بثالثية
نظيفة أمام بورنموث.
ورفع مانشستر سيتي رصيده
ا ل ـ ـ ــى  68نـ ـقـ ـط ــة ،بـ ـع ــد أن س ـجــل
ل ــه ال ـب ــرازي ـل ــي فــرنــانــدي ـن ـيــو ()19
والبلجيكي كيفن دي بروين ()68
واالرجـنـتـيـنــي سـيــرخـيــو اغــويــرو
( )89أهداف الفوز.
وت ـ ـج ـ ـمـ ــد رصـ ـ ـي ـ ــد م ــان ـش ـس ـت ــر
يــونــايـتــد ،الـثــانــي ،عـنــد  53نقطة،
بفارق  3نقاط أمام ليفربول الفائز
الثالثاء في افتتاح المرحلة على
هادرسفيلد -3صفر.
كما بقي تشلسي على رصيده
السابق  50نقطة في المركز الرابع.
وكانت المواجهة مع مانشستر
يونايتد واحــدة من عدة مباريات
قوية لتوتنهام في األيام المقبلة،
ف ـه ــو م ــدع ــو ل ـم ــواج ـه ــة ل ـي ـفــربــول
وأرسنال في المرحلتين المقبلتين.
كـ ـم ــا ي ـل ـت ـق ــي ف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـم ـ ــدرب
االرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو
في  13فبراير يوفنتوس االيطالي
في تورينو في ذهاب ثمن نهائي
دوري أبطال أوروبا.
وفشل يونايتد بالتالي في فك
الـعـقــدة الـتــي الزم ـتــه فــي األع ــوام
األخيرة في معقل توتنهام ،إذ لم
يحقق أي فوز على ملعب األخير
في مواجهاتهما الخمس السابقة،
وتحديدا منذ الرابع من مارس
 2012حين تغلب على منافسه
اللندني .1-3

لـكــن ه ــذه الـمــواجـهــات الخمس
أقـيـمــت عـلــى مـلـعــب "وايـ ــت ه ــارت
الين" ،في حين أن اللقاء اقيم على
"وي ـم ـب ـل ــي" ال ـ ــذي أص ـب ــح الـمـلـعــب
الموقت لتوتنهام بانتظار انتهاء
األعمال في ملعبه.
وخ ـ ــاض ال ـت ـش ـي ـلــي الـيـكـسـيــس
س ــانـ ـشـ ـي ــز م ـ ـبـ ــاراتـ ــه االولـ ـ ـ ـ ــى مــع
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ف ــي الـ ــدوري
الممتاز منذ انضمامه اليه قبل ايام
من ارسـنــال ،بعد أن سجل بدايته
مـعــه الجمعة فــي مسابقة الـكــأس
ضد بوفيل تاون من الدرجة الثالثة
(-4صفر).
افتتح توتنهام التسجيل بعد
 11ثانية فقط على انطالق المباراة
وم ــن ال ـم ـحــاولــة االولـ ـ ــى ،إث ــر كــرة
طويلة للبلجيكي يــان فيرتونغن
من قبل منتصف الملعب وصلت
الى رأس هاري كين ومنه الى ديلي
الي الذي حضرها الى الدنماركي
كريستيان اريكسن داخل المنطقة
فـ ـس ــدده ــا ف ـ ــي ال ـ ــزاوي ـ ــة ال ـي ـم ـنــى
للمرمى بعيدا عن متناول الحارس
االسباني دافيد دي خيا.
وهـ ـ ــو ثـ ــانـ ــي أسـ ـ ـ ــرع هـ ـ ــدف فــي
تاريخ الــدوري االنكليزي الممتاز
بــال ـت ـســاوي م ــع ه ــدف االس ـتــرالــي
مارك فيدوكا مع ليدز يونايتد ضد
تشارلتون في  .2001ويبقى اسرع
ه ــدف لـتــوتـنـهــام ب ــال ــذات وسجله
ليدلي كينغ فــي مــرمــى بــرادفــورد
ب ـع ــد  9.9ث ـ ــوان ف ـق ــط ع ـ ــام 2000
ب ــال ـت ـس ــاوي م ــع هـ ــدف الـ ــن شـيــرر
فــي م ـبــاراة فــريـقــه نـيــوكــاســل ضد
مانشستر سيتي في .2003
كــاد يونايتد يعيد األم ــور إلى
نقطة البداية بعد دقيقتين ،إثر كرة
من اشلي يونغ من الجهة اليسرى
مرت خلف المدافعين لكن المهاجم
البلجيكي روميلو لوكاكو لم يلحق
بها امام المرمى.
وسعى فريق المدرب البرتغالي

sports@aljarida●com

ايريكسين نجم توتنهام يحتفل بهدفه في مرمى مانشستر يونايتد
جــوزيــه مــوريـنـيــو للسيطرة على
الـمـجــريــات ،مـعــوال عـلــى تحركات
ن ـج ـم ــه الـ ـج ــدي ــد س ــانـ ـشـ ـي ــز ،لـكــن
ت ــوتـ ـنـ ـه ــام وجـ ـ ــه لـ ــه ض ــرب ــة شـبــه
قاضية ،بعدما حـ ّـول المدافع فيل
جــونــز كــرة مــن الجهة اليمنى في
مــرمــى دي خـيــا عــن طــريــق الخطأ
في الدقيقة .28
وف ـش ـلــت مـ ـح ــاوالت مــانـشـسـتــر
ف ــي ت ـقـلـيــص الـ ـف ــارق ع ـلــى االقـ ــل،
وحاول مورينيو تنشيط االداء عبر
التبديالت ،فأشرك البلجيكي مروان

فاليني ،واإلسباني خوان ماتا بدال
من جيسي لينغارد والفرنسي بول
بوغبا ،لكن الفرص بقيت خجولة.
وكـ ــاد اري ـك ـســن يـسـجــل م ـجــددا
حين سدد كرة قوية المست القائم
االيمن في الدقيقة .66
ولم تحمل الدقائق المتبقية اي
تغيير في النتيجة.

بورنموث يصدم تشلسي
صدم بورنموث مضيفه تشلسي

بثالثية ،بعدما كــان حامل اللقب
ي ـ ــأم ـ ــل مـ ــواص ـ ـلـ ــة ال ـ ـض ـ ـغـ ــط ع ـلــى
مانشستر يونايتد وانتزاع المركز
الثاني منه ،لكن رصيده توقف عند
 50نقطة.
وجـ ــاءت أهـ ــداف بــورن ـمــوث في
الشوط الثاني عبر كالوم ويلسون
( )51وجونيور ستانيسالس ()64
ونــايـثــن ايــك ( ،)67لـيــرفــع رصـيــده
إلى  28نقطة.
وقاد تيو والكوت فريقه الجديد
اي ـفــرتــون إل ــى ال ـف ــوز عـلــى ليستر

سيتي  .1-2سجل والـكــوت هدفي
فريقه في الدقيتين  25و ،39وجاء
هدف ليستر عبر جيمي فاردي من
ركلة جزاء في الدقيقة .71
وهــي أول أه ــداف وال ـكــوت منذ
انتقاله مــن ارس ـنــال الــى ايفرتون
مطلع الشهر الجاري.
ورفــع إيفرتون رصـيــده الــى 31
نقطة فــي الـمــركــز الـتــاســع ،بـفــارق
ثالث نقاط خلف ليستر الثامن.
وت ـع ــادل نـيــوكــاســل م ــع ضيفه
بيرنلي بـهــدف لجمال السيليس

( )65م ـقــابــل هـ ــدف ل ـس ــام فــوكــس
( ،)85وساوثهامبتون مــع ضيفه
برايتون بهدف لجاك ستيفنز ()64
مقابل هدف لغلين موراي ( 14من
رك ـلــة جـ ـ ــزاء) ،وس ـت ــوك سـيـتــي مع
واتفورد سلبا.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة اف ـت ـت ـح ــت
الثالثاء بفوز سوانزي سيتي على
ارسنال  ،1-3وتعادل وست هام مع
كريستال باالس .1-1

كونتي :تشلسي قد يغيب عن دوري األبطال بويل :كنت على استعداد لتقبل رحيل محرز
لم يتحدث أنطونيو كونتي ،مدرب تشلسي ،حامل لقب الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،عن أي أعذار بعد هزيمة فريقه المذلة -3صفر أمام بورنموث المتواضع ،وهي نتيجة
تركت الفريق يواجه خطر الغياب عن دروي أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وهذه هي الهزيمة األولى في تسع مباريات بالدوري لحامل اللقب ،وتراجع تشلسي على
أثرها إلى المركز الرابع ،متأخرا بفارق األهداف عن ليفربول.
ويتقدم الفريق اللندني بنقطتين عن جاره توتنهام هوتسبير ،الذي يحتل المركز الخامس
وخارج المربع الذهبي المؤهل للبطولة القارية األولى لألندية.
وقال كونتي للصحافيين" :البد لنا أن نشعر بالقلق .وعلينا القتال من أجل إنهاء الموسم
في أحد المراكز المؤهلة لدوري األبطال.
علينا اإلقرار بأنها هزيمة سيئة ،وإدراك أننا بحاجة للقتال هذا الموسم .لو لم يفهم أي
شخص هذا األمر ،فهذا يعني أنه ال يفهم كرة القدم .كرة القدم ليست سهلة".
وتابع" :لــو أردت فقط أن تحلم ،فيمكنني القول إننا يمكن أن نقاتل للفوز
باللقب هذا الموسم .لكن المهم أن ننظر إلى واقع األمر ،واإلقرار بأنه لو نجحنا
في التأهل لدوري األبطال ،فسيكون هذا نجاحا كبيرا".
ورغم نجاح تشلسي في ضم المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو في نهاية
االنتقاالت الشتوية ،لكن وسائل إعالم أشارت إلى وجود خالف بين كونتي وإدارة
النادي حول تدعيم تشكيلة الفريق .وقال المدرب اإليطالي" :المنافس استحق
الفوز .حاولنا فعل أي شيء ،لكن األمور كانت صعبة للغاية لنا ،حتى في الشوط
األول عندما كانت النتيجة التعادل دون أهداف .عانينا كثيرا".
وأض ــاف" :عانينا لـعــدة أسـبــاب ،لكن الحديث عــن األع ــذار ليس مهما ،ألن
المنافس استحق الفوز ،ونحن بحاجة للعمل مــرة أخــرى ،وتقديم أفضل ما
لدينا".

قال كلود بويل ،مــدرب ليستر
س ـي ـت ــي ،ال ـم ـن ــاف ــس ف ــي الـ ـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم ،إنه
كان "على استعداد" لتقبل رحيل
رياض محرز إلى غريمه المحلي
مانشستر سيتي ،لكنهما فشال
ف ــي ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق بــالـيــوم
األخير لالنتقاالت الشتوية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة ل ـي ـس ـتــر
م ـيــركــوري إل ــى أن لـيـسـتــر رفــض
عــرضــا أخ ـيــرا مــن سـيـتــي بقيمة
 65مليون جنيه استرليني (92
م ـل ـي ــون دوالر) ،إض ــاف ــة لــاعــب
ل ــم ي ـت ــم ال ـك ـش ــف ع ــن اسـ ـم ــه ،مــن
أج ـ ــل ضـ ــم م ـ ـحـ ــرز ،وه ـ ــي صـفـقــة
كــانــت سـتـصـبــح قـيــاسـيــة لـنــادي
مانشستر.
وقالت وسائل إعالم بريطانية،
إن لـيـسـتــر ط ـلــب ال ـح ـصــول على
 95مليون جنيه استرليني ،لكن
سيتي لم يكن مستعدا لدفع هذا
المبلغ.
وكان محرز يأمل االنتقال إلى

فــريــق ال ـم ــدرب بـيــب غ ــواردي ــوال،
وأشارت وسائل إعالم بريطانية
إلى أنه رحل وهو في حالة حزن
بعد فشل الصفقة.
وقال بويل إنه يأمل أن يستعيد
الالعب الجزائري ( 26عاما) مكانه
في التشكيلة بهدوء.
وقـ ــدم م ـحــرز طـلـبــا بــالــرحـيــل،
وغــاب عن التدريب ،ولــم يكن في
التشكيلة التي خسرت  1-2أمــام
إيفرتون أمس األول.
وأض ـ ـ ـ ــاف بـ ــويـ ــل" :ك ـ ـنـ ــت عـلــى
استعداد لتقبل الوضع .رحل أم ال،
هذه صفقة بين الناديين".
وت ـ ــاب ـ ــع ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب الـ ـف ــرنـ ـس ــي:
"ال ــوض ــع ك ــان صـعـبــا .اس ـت ـمــراره
أمر جيد للفريق .أتمنى أن يعود
بابتسامة وأراه في التدريب".
ورفض بيب غوارديوال الحديث
عن األمر.
وقال" :محرز العب في ليستر.
ال أت ـ ـ ـحـ ـ ــدث ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا عـ ـ ــن األمـ ـ ـ ــر.
االن ـت ـقــاالت الـشـتــويــة انـتـهــت ،لــذا

فالمجموعة التي لـ ّ
ـدي هــي التي
ستلعب حتى نهاية الموسم".
وه ــذه ثــانــي م ــرة يــواجــه فيها
محرز خيبة أمل في اليوم األخير
لالنتقاالت .ففي أغسطس ،ذكرت

تقارير صحافية أنه كان موجودا
فــي م ـطــار اس ـت ـعــدادا للسفر إلــى
أوروب ــا إذا طلب أي نــاد التعاقد
معه.

باتشواي إلى دورتموند حتى نهاية الموسم سيتي ُيعير مانغاال إلى إيفرتون فياليني يعاني إصابة في الركبة
أتم نادي تشلسي اإلنكليزي،
أمـ ــس األول ،إجـ ـ ـ ــراء ات إعـ ــارة
مـهــاجـمــه الـبـلـجـيـكــي ميتشي
باتشواي لبوروسيا دورتموند
األلماني حتى نهاية الموسم.
وي ـت ــزام ــن خ ـ ــروج الـمـهــاجــم
البلجيكي مع انضمام الفرنسي
أوليفييه جيرو لـ"البلوز" ،قادما
م ــن الـ ـج ــار ال ـل ـنــدنــي أرسـ ـن ــال،
والـ ــذي سـيـتـنــافــس فــي هجوم
تشلسي مــع اإلسـبــانــي ألـبــارو
موراتا.
وسجل باتشواي ( 24عاما)
 19هــدفــا خ ــال  53م ـبــاراة مع
ت ـش ـل ـســي ،ل ـك ــن األكـ ـث ــر أهـمـيــة
خـ ـ ـ ــال ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة ،ذلـ ــك
الـهــدف الــذي سجله فــي شباك
وس ــت بــرومـيـتــش أل ـب ـيــون في

مــايــو ال ـمــاضــي ،وأكـ ــد ب ــه فــوز
الفريق بلقب "البريميير ليغ"
تحت قيادة اإليطالي أنطونيو
كونتي.
وانـ ـض ــم ال ـم ـه ــاج ــم ال ــدول ــي
ل ـت ـش ـل ـســي فـ ــي ص ـي ــف ،2016
قــادمــا مــن أولمبيك مارسيليا
ال ـف ــرن ـس ــي م ـق ــاب ــل  40م ـل ـيــون
يورو.
وجاء تعاقد الفريق األلماني
مع باتشواي ،لتعويض رحيل
مـهــاجـمــه وه ــداف ــه األول خــال
ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة الـغــابــونــي
بـ ـيـ ـي ــر إي ـ ـمـ ــريـ ــك أوبـ ــام ـ ـيـ ــانـ ــغ،
الـ ــذي انـتـقــل رسـمـيــا لصفوف
"الـ ـغ ــان ــرز" ،م ـقــابــل  56مـلـيــون
جنيه استرليني ( 63.7مليون
يورو).

سوانزي يستعيد الغاني آيو
في صفقة قياسية
أنهى ســوانــزي سيتي اإلنكليزي ،أمــس األول ،صفقة انتقال
المهاجم الدولي الغاني أندريه آيو من وست هام يونايتد مقابل
 18مليون جنيه إسترليني ( 20.5مليون يورو) في صفقة قياسية
للنادي الويلزي.
وسيعود آيــو الرتــداء قميص الــ"ســوانــز" بعد موسم ونصف
موسم قضاهما مع وست هام سجل خاللهما  25هدفا في 43
مباراة.
وسيلتقي المهاجم األسمر مع شقيقه األصغر ،جوردان ،الذي
يلعب مع الفريق منذ الموسم الماضي ،وذلك بعد أن لعبا معا
سابقا في أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.
وت ـعــد ه ــذه ه ــي الـصـفـقــة ال ـثــان ـيــة ال ـتــي يـبــرمـهــا ال ـن ــادي في
الميركاتو الشتوي ،بعد صفقة المهاجم الشاب بوتي بيابي ،في
حين استغنى عن الثنائي اإلسباني روكي ميسا واألسكتلندي
جاي فولتون لفريقي إشبيلية وويغان أثلتيك على الترتيب على
سبيل اإلعارة.
وي ـح ـتــل س ــوان ــزي ال ـم ــرك ــز ال ـت ــاس ــع ع ـشــر وق ـب ــل األخـ ـي ــر في
البريميرليغ برصيد  23نقطة.

باتشواي

توصل ناديا مانشستر سيتي وإيفرتون إلى اتفاق بشأن
إعارة المدافع الدولي الفرنسي إلياكيم مانغاال إلى "التوفيز"
لنهاية الموسم الحالي.
وأصـ ـب ــح م ــان ـغ ــاال ( 26ع ــام ــا) ث ــال ــث العـ ــب ي ـع ــزز صـفــوف
فريق جوديسون بــارك خالل موسم االنتقاالت الشتوي بعد
المهاجمين؛ جينك توسون (بشيكتاش) وتيو والكوت (أرسنال).
وش ــارك مــانـغــاال فــي أرب ــع مـبــاريــات فقط هــذا الـمــوســم مع
"السيتيزنس" ،الــذي انضم إليهم في صيف  ،2014قادما من
بورتو مقابل  32مليون استرليني ،كما أن تعاقد مدرب الفريق
بيب غوارديوال مع مواطنه إيمريك البورت من أثلتيك بلباو
يعقد أكثر من مهمته للعب أساسيا مع متصدر "البريميير
ليغ".
وص ــرح مــان ـغــاال ،ال ــذي لـعــب الـمــوســم الـمــاضــي م ـعــارا في
فالنسيا اإلسـبــانــي ،عقب إتـمــام اإلعـ ــارة" :أن ــا سعيد للغاية
للحصول على فرصة اللعب مع إيفرتون ،وأشتاق للمرة األولى
التي سأرتدي فيها القميص األزرق للفريق".

ق ـ ــال ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة دي ـ ـل ـ ــي م ـي ــل
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،أم ـ ــس ،إن م ـس ـيــرة
الالعب البلجيكي مروان فياليني،
نجم مانشستر يونايتد ،اتخذت
أمس األول ،مسارا مأساويا ،عقب
اسـتـبــدالــه بـعــد سـبــع دقــائــق فقط
من نزوله أرض الملعب في مباراة
ف ــري ـق ــه أم ـ ــام ت ــوت ـن ـه ــام ب ــال ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
وشارك فياليني بالمباراة في
الدقيقة  63على حساب جيسي
لينغارد عندما كــان مانشستر
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد مـ ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرا ب ـه ــدف ـي ــن
َ
نظيفين ،لكنه لم يحظ بالوقت
ال ـكــافــي ل ـي ـقــدم شـيـئــا مـلـمــوســا
خالل اللقاء ،إثر مغادرته الملعب
بـ ـق ــرار م ــن ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
مورينيو ،المدير الفني للفريق،

فياليني

لمصلحة اندير هيريرا (.)70
واعتقد البعض في بداية األمر
أن مورينيو قــرر سحب فياليني

ألسـ ـ ـب ـ ــاب ف ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـم ـ ــدرب
الـبــرتـغــالــي أك ــد أن تغيير الــاعــب
جاء لمعاناته من مشكلة بالركبة.
وقال المدرب البرتغالي" :خرج
ألنــه كــان يعاني شيئا في الركبة.
كان سيئ الحظ ،وأنا كذلك أيضا.
لقد د خــل الملعب بحماس كبير،
لكنه َّ
تعرض إلصابة في األربطة".
وفي وقت الحــق ،كشف مراقبو
ت ـك ـنــولــوج ـيــا "عـ ـي ــن الـ ـصـ ـق ــر" ،أن
فـيــايـنــي اص ـطــدم بـقــوة مــع العــب
وسط توتنهام ،كريستيان إريكسن
بعد  30ثانية فقط من نزوله.
وأوضـ ــح ال ـمــراق ـبــون أي ـضــا ،أن
ا لــا عــب البلجيكي تنحى جانبا،
وأمسك بركبته ،وظل ممسكا بها،
م ــا يـ ــدل ع ـلــى قـ ــوة ال ـض ــرب ــة الـتــي
تلقاها.

ً
البرشا األكثر إنفاقا في «الميركاتو» الشتوي
تصدر نادي برشلونة اإلسباني قائمة األندية
التي أنفقت أكبر قدر من األموال في صفقات خالل
موسم االنتقاالت الشتوي المنصرم ،الذي هيمن
عليه الــدوري اإلنكليزي الممتاز ،بمعدل إنفاق
تجاوز  450مليون يورو.
وأب ــرزت صحيفة آس ،أن البرشا هــو النادي
ال ــذي أنـفــق أكـبــر مبلغ مــالــي خــال "الميركاتو"
الشتوي ،الــذي انتهى أمــس ،بواقع  131مليونا
و 800ألف يورو.
ورغم ذلك ،لم يحتسب الموقع المتخصص في
انتقاالت الالعبين ،قيمة المتغيرات المنصوص
ع ـل ـي ـهــا فـ ــي ال ـص ـف ـق ــات الـ ـت ــي أب ــرمـ ـه ــا الـ ـن ــادي
الكتالنوي هذا الشتاء.
وضم برشلونة خالل موسم االنتقاالت الشتوي
المنصرم ،البرازيلي كوتينيو من ليفربول مقابل
 120مليون يــورو ،والكولومبي ييري مينا من
بالميراس مقابل  11مليونا و 800ألف يورو.

وفي المركز الثاني ،جاء ليفربول ،الذي ضم
هذا الشتاء المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك،
ق ــادم ــا م ــن ســاوث ـهــام ـب ـتــون م ـقــابــل  78مليونا
و 800ألــف يــورو ،يليه مانشستر سيتي ،الذي
أنفق هذا الموسم  71مليونا و 500ألف يورو،
منها  65مليون يورو في صفقة انتقال الفرنسي
إيميريك البورت.
أمــا أتلتيكو مــدريــد ،فجاء فــي المركز الرابع
بصفقتي انضمام اإلسباني من أصل برازيلي،
دي ـي ـغــو كــوس ـتــا ( 66م ـل ـيــون يـ ـ ــورو) وفـيـكـتــور
ماتشين "فيتولو" ( 36مليون يورو).
ورغــم أن هاتين الصفقتين أبرمهما األتلتي
الصيف الـمــاضــي ،فقد انضم الــاعـبــان رسميا
لصفوف الفريق هذا الشتاء ،بسبب العقوبة التي
كانت مفروضة على "الروخيبالنكوس" من جانب
االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ،وحرمته من
التعاقد مع العبين جدد حتى مطلع .2018

واس ـت ـك ـم ـل ــت ق ــائ ـم ــة الـ ـعـ ـش ــرة األوائ ـ ـ ـ ــل مــن
األندية التي أنفقت أكبر قدر من األموال خالل
"الميركاتو" الشتوي المنتهي بكل من آرسنال
في المركز الخامس ( 65.8ماليين يورو) ،يليه
تشلسي ( ،)53.9ثــم إيـفــرتــون ( ،)44.5وبكين
جوان ( ،)40.0رغم أن موسم االنتقاالت بالصين
ينتهي في  28فبراير.
وف ــي الـمــركــز ال ـتــاســع ،ج ــاء أثـلـتـيــك بيلباو
ب ــ 32.0مليون ي ــورو ،يليه فــي المركز العاشر
توتنهام بـ 28.4مليونا.
وبــذلــك ،هيمن الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي الممتاز
على قائمة العشرة األوائل بستة مراكز ،ووصل
إجمالي صفقات أندية "البريميير ليغ" خالل
هذا "الميركاتو" الشتوي ألكثر من  450مليون
يورو.
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ً
«كاس» تلغي عقوبة اإليقاف مدى الحياة بحق  28روسيا
قبلت محكمة التحكيم الرياضي
(كاس) ،لـ"عدم كفاية األدلة"،
المقدمة من 28
الطعون ً
ً
رياضيا روسيا ،من إجمالي 43
كانت اللجنة األولمبية الدولية
عاقبتهم باإليقاف بسبب
انتهاك قواعد المنشطات
خالل دورة األلعاب األولمبية
الشتوية في سوتشي عام
.2014

ألـ ـ ـغ ـ ــت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـت ـح ـك ـي ــم
الرياضي (كاس) ،أمس ،العقوبة
ً
بحق  28رياضيا من إجمالي
 43أوق ـف ــوا م ــدى ال ـح ـيــاة على
خلفية اتهامهم بالتنشط في
دورة األلعاب األولمبية 2014
في سوتشي الروسية ،مما قد
يتيح لعدد منهم المشاركة في
أولمبياد  2018هذا الشهر.
وشـ ــددت الـلـجـنــة األولـمـبـيــة
الدولية على ان القرار ال يضمن
"مشاركة تلقائية" للرياضيين
المعفين من العقوبة ،الذين أكد
الكرملين "سعادته" ألجلهم.
واع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــرت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة أن
األدل ــة عـلــى إف ــادة الرياضيين
ال ـم ـع ـن ـي ـيــن مـ ــن نـ ـظ ــام تـنـشــط
ممنهج برعاية الدولة الروسية
"ل ـ ـ ــم تـ ـك ــن ك ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة" ،م ــوض ـح ــة
أن ـ ــه "ف ـ ــي  28حـ ــالـ ــة ،ت ـب ـي ــن أن
األدلـ ــة الـمـقــدمــة لــم تـكــن كافية
إلثـ ـب ــات وج ـ ــود خـ ــرق ل ـقــواعــد
مكافحة المنشطات ،من جانب
الرياضيين المعنيين".
وكـ ـ ــان  42م ــن الــريــاض ـي ـيــن
الـ ـ ـ ـ ـ ــ ،43ق ـ ــد ت ـ ـقـ ــدمـ ــوا ب ـط ـل ـبــات
استئناف إلى المحكمة.
وف ــي ق ــراره ــا ،أمـ ــس ،رفـعــت
المحكمة بشكل جزئي العقوبة
بحق  11من الرياضيين الـ،43
متحدثة عن وجود "أدلــة" على
تنشطهم .وخفضت العقوبة من
االيقاف مدى الحياة إلى المنع
من المشاركة في دورة األلعاب
األول ـم ـب ـيــة ال ـش ـتــويــة الـمـقـبـلــة،
أي أو لـ ـمـ ـبـ ـي ــاد  2018ا ل ـم ـق ــرر
فـ ــي ب ـي ــون ــغ ت ـش ــان ــغ ال ـك ــوري ــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ب ـي ــن الـ ـت ــاس ــع مــن
فبراير الحالي و 25منه.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم
ال ـم ـح ـك ـم ــة ،ل ـ ــ"وكـ ــالـ ــة ف ــران ــس
برس" ،إنه "نظريا ،يمكن لعدد

م ــن ال ــري ــاض ـي ـي ــن الـ ـ ـ ــ 28ال ــذي ــن
ألغيت عقوبتهم المشاركة في
ألعاب بيونغ تشانغ ،ومسألة
مشاركتهم يجب أن تطرح على
لجنة تابعة للجنة األولمبية
الدولية".
وشــددت األخـيــرة ،في بيان،
ع ـلــى أن "عـ ــدم ال ـم ـنــع ال يمنح
تلقائيا امتياز الدعوة".
وفي تعليق على القرار ،أعرب
الكرملين عن "سعادته".
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
ال ــرئ ــاس ــة ال ــروسـ ـي ــة دم ـي ـتــري
بيسكوف للصحافيين" :نحن
سعداء جدا لرياضيينا" ،مؤكدا
ان موسكو ستواصل "دعمهم"
أمام القضاء.
أمـ ــا ف ـي ـتــالــي م ــوت ـك ــو ،نــائــب
رئـيــس الحكومة ال ــذي وجهت
إليه أصابع االتهام في قضية
المنشطات نظرا لموقعه كوزير
للرياضة في حينه ،فاعتبر أن
قـ ــرار مـحـكـمــة الـتـحـكـيــم يثبت
"عدم وجود نظام أو أي تالعب
في سوتشي".
وأضاف المسؤول ،الذي منع
من حضور األلـعــاب األولمبية
مدى الحياة من جانب اللجنة
األولمبية على خلفية القضية
نفسها" :قلنا ذلــك م ــرارا (نفي
وجـ ـ ــود نـ ـظ ــام ت ـن ـش ــط) ،إال أن
م ـح ـك ـمــة ال ـت ـح ـك ـيــم ال ــري ــاض ــي
أص ـ ــدرت حـكـمــا م ـمــاثــا ال ـيــوم
(أمس)".
وكانت لجنة تأديبية تابعة
لــأول ـم ـب ـيــة ال ــدولـ ـي ــة ،فــرضــت
العقوبة على الرياضيين الـ،43
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ت ـق ــري ــر الـمـحـقــق
ال ـك ـن ــدي ريـ ـتـ ـش ــارد مــاكــاريــن
الـصــادر فــي عــام  ،2016والــذي
ك ـشــف وج ـ ــود ت ـن ـشــط ممنهج
ف ـ ــي روسـ ـ ـي ـ ــا ب ــرع ــاي ــة أجـ ـه ــزة

ماثيو ريب السكرتير العام لمحكمة التحكيم الرياضي
الدولة بين عامي  2011و،2015
والسـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا خـ ـ ـ ــال أولـ ـمـ ـبـ ـي ــاد
سوتشي.

إلغاء نتائج الرياضيين الروس
وأدت ال ـع ـق ــوب ــة إل ـ ــى إل ـغ ــاء
نتائج الرياضيين الــروس في
األولمبياد الشتوي الــذي أقيم
عـلــى أرض ـه ــم ،وتــال ـيــا حــرمــان
بالدهم من  13ميدالية من أصل
 33حصلت عليها .وبموجب
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــة ،س ـ ـت ـ ـعـ ــاد
الميداليات للرياضيين.

باتزيني يتعاقد مع ليفانتي
أعـ ـل ــن نـ ـ ــادي ل ـي ـفــان ـتــي اإلس ـب ــان ــي
لكرة القدم ،أمس األول ،ضم المهاجم
الدولي اإليطالي جانباولو باتزيني
من هيالس فيرونا على سبيل اإلعارة
حتى نهاية الموسم.
وكتب النادي اإلسباني ،الذي يصارع للبقاء
في الدرجة األولى" :توصل هيالس فيرونا وليفانتي
إلى اتفاق حول إعارة جانباولو باتزيني .المهاجم
االيطالي انضم لما تبقى من الموسم الحالي".
ً
ودافــع باتزيني ( 33عاما) عن ألــوان إنتر ميالن

وميالن ،وخاض  25مباراة دولية ،وشارك مع منتخب
بالده في مونديال  2010في جنوب إفريقيا.
إلى ذلك ،أعلن ليفانتي ،أمس األول ،ضم المهاجم
الــدولــي األلـبــانــي أرمــانــدو ص ــادق مــن ليخيا وارســو
البولندي حتى .2020
وع ــاد لـيـفــانـتــي فــي نـهــايــة الـمــوســم ال ـمــاضــي إلــى
ً
الــدرجــة األول ــى ،وهــو يحتل حــالـيــا الـمــركــز الـســادس
عشر " 19نقطة" بفارق نقطتين فقط عن ديبورتيفو
ال كورونيا الثامن عشر ،وهو أول مراكز الهبوط إلى
الدرجة الثانية.

نادال يعود للمشاركة في «أكابولكو»
ي ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــود الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــس
اإلسـ ـب ــان ــي وال ـم ـص ـن ــف األول
عـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــا ،رافـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــل نـ ـ ـ ـ ــادال،
للمشاركة في بطولة أكابولكو
المكسيكية ( 26فبراير) ،عقب
اإلصابة العضلية التي أجبرته
على االنسحاب في ربع نهائي
أ س ـتــرا لـيــا ا لـمـفـتــوحــة ،مشيرا
إلى أن احتفاظه بلقب األفضل
عـلــى الـمــاعــب الـتــرابـيــة هدفه
األساسي هذا الموسم.
وصرح نادال في حفل نظم
أ مـ ــس األول م ــن ق ـبــل مـصــرف
ساباديل في أليكانتي ،والذي
يعد أسطورة التنس اإلسباني
سفيرا له ،بخصوص اإلصابة
الـ ـت ــي ح ــرم ـت ــه مـ ــن اس ـت ـك ـمــال
مباراته أمام الكرواتي مارين
س ـي ـل ـي ـت ــش ف ـ ــي رب ـ ـ ــع ن ـه ــائ ــي
استراليا" :كان تمزقا بسيطا،
ل ـك ــن كـ ــان م ــن ال ـم ـس ـت ـح ـيــل أن
أواصل اللعب".
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـن ـ ـجـ ــم اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي
أ مــام نحو أ لــف و 200شخص
م ـش ــارك ـت ــه ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم فــي
ب ـط ــوالت أكــابــول ـكــو وإن ــدي ــان

نادال

وي ـلــز وم ـيــامــي ،الـمـقــامــة على
الـمــاعــب الـصـلـبــة ،لـكــن يبقى
هـ ــدفـ ــه األكـ ـ ـب ـ ــر ه ـ ــو الـ ــوصـ ــول
بأفضل شكل لموسم المالعب
ال ـتــراب ـيــة ،ال ـم ـتــوج مـلـكــا لـهــا،
بـ ـع ــد فـ ـ ـ ــوزه الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـم ــاض ــي
باللقب العاشر له في "روالن
غاروس".
َّ
ووج ـ ــه ن ـ ــادال خ ــال الـحـفــل
كلمات المديح إلى السويسري
روج ـي ــه ف ـي ــدري ــر ،مـهـنـئــا إي ــاه

ع ـلــى ح ـصــولــه ف ــي أس ـتــرال ـيــا
ع ـل ــى ال ـل ـق ــب الـ ـ ـ ــ 20ب ـب ـطــوالت
"الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــران ـ ـ ــد سـ ـ ـ ـ ـ ــام" ،مـ ـشـ ـي ــدا
بالعالقة الجيدة التي تجمع
بينهما ،قــا ئــا " :هــذه رياضة،
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـسـ ـ ــة ت ـ ـن ـ ـت ـ ـهـ ــي ف ــي
الملعب".
كـمــا طــالــب الـمـصـنــف األول
عالميا بعدم مقارنة األجيال
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة بـ ـ ـم ـ ــا قـ ـ ــدمـ ـ ــه ه ــو
وفـ ـي ــدري ــر والـ ـص ــرب ــي ن ــوف ــاك
ديوكوفيتش" :ألنه في تاريخ
ال ـت ـنــس ل ــم ي ـح ــدث إط ــاق ــا أن
تالقى ثالثة العبين فازوا بهذا
الكم من البطوالت".
ك ـمــا أبـ ــدى ال ــاع ــب رغـبـتــه
ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة هـ ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة م ـ ـ ــع م ـن ـت ـخ ــب
ب ـ ـ ـ ـ ــاده ف ـ ـ ــي بـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة ك ـ ــأس
دي ـف ـيــز ،م ـش ـيــرا إل ــى وج ــود
فــر صــة إلسبانيا للفوز بها
مجددا ،رغم أنه أكد أن األمر
سـيـعـتـمــد ف ــي ال ـن ـهــايــة عـلــى
حالته البدنية.

واستمعت محكمة التحكيم
خـ ــال األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي في
جنيف للعديد من الرياضيين
المعنيين بالقضية .كما أدلى
المدير السابق لمختبر موسكو
غـ ـ ــري ـ ـ ـغـ ـ ــوري رودتـ ـ ـشـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــوف
ب ـش ـهــادتــه ،م ــن دون الـحـضــور
شخصيا ،علما بأنه كان خلف
"تـســريــب" الـمـعـلــومــات األولـيــة
الـتــي أدت إل ــى كـشــف فضيحة
التنشط.
وتــواجــه الــريــاضــة الروسية
مـ ـن ــذ نـ ـح ــو ع ــامـ ـي ــن ف ـض ـي ـحــة
تنشط كبرى أدت إلــى حرمان

ريــاضـيـيـهــا مــن الـمـشــاركــة في
منافسات دولية ،أبرزها دورة
األلـ ـع ــاب األول ـم ـب ـيــة الصيفية
 2016فـ ـ ــي مـ ــد ي ـ ـنـ ــة ر يـ ـ ـ ــو دي
جانيرو البرازيلية.
كـ ـ ـم ـ ــا م ـ ـن ـ ـعـ ــت "األولـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة
الــدولـيــة" مشاركة الرياضيين
ال ـ ـ ــروس ف ــي أول ـم ـب ـي ــاد 2018
الـ ـشـ ـت ــوي فـ ــي ب ـي ــون ــغ ت ـشــانــغ
باستثناء  169رياضيا ثبتت
"نظافتهم" من المنشطات ،على
أن يشاركوا تحت راية محايدة
في الدورة.
وك ـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ــروس ـ ــي

فـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــر بـ ــوت ـ ـيـ ــن ال ـ ـت ـ ـقـ ــى،
األربـ ـع ــاء ،الــريــاضـيـيــن ال ـ ــ،169
وط ـ ـلـ ــب م ـ ــن ريـ ــاض ـ ـيـ ــي ب ـ ــاده
"ال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاح" ب ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــب فـ ـش ــل
مسؤوليهم فــي حمايتهم من
ت ـب ـعــات فـضـيـحــة الـمـنـشـطــات.
كـ ـ ـم ـ ــا أوع ـ ـ ـ ـ ـ ــز الـ ـ ـ ـ ــى حـ ـك ــومـ ـت ــه
بتنظيم بـطــو لــة بــد يـلــة تزامنا
م ــع أول ـم ـب ـيــاد بـيــونــغ تـشــانــغ،
تـخـصــص لـلــريــاضـيـيــن الــذيــن
حرموا من المشاركة.

ويستهام يوقف توني هنري بسبب العنصرية
أوقف فريق ويستهام اإلنكليزي لكرة القدم
ت ــون ــي هـ ـن ــري م ــدي ــر الـ ـتـ ـع ــاق ــدات ،أم ـ ــس ،بـعــد
أن نـقـلــت صـحـيـفــة بــريـطــانـيــة ،فــي تـقــريــر لـهــا،
تصريحات له يهين خاللها الالعبين األفارقة.
وفي بيان ،وافق ويستهام على أن االدعاء ات
كانت جدية ،وذكر النادي ان هنري تم إيقافه
لحين إجراء تحقيق كامل وشامل.
وذكـ ــر ال ـب ـي ــان" :إن عــائ ـلــة وي ـس ـت ـهــام عــائـلــة
شاملة حيث يشعر الجميع بالترحيب بغض
النظر عن الجنس أو السن أو القدرة أو الساللة
أو الدين أو الميول الجنسية".

وقال هنري لصحيفة "دايلي ميل"" :إن هذا
لـيــس شـيـئــا عـنـصــريــا عـلــى اإلطـ ــاق .إن ــه فقط
في بعض األ حـيــان يمكن أن يكون لهم موقف
سيئ .لقد عانينا من مشاكل مع ديافرا ساخو.
وج ــدن ــا أن ــه ف ــي ح ــال اس ـت ـب ـعــادهــم م ــن قــائـمــة
ال ـفــريــق يـسـبـبــون حــالــة ص ـخــب .ه ــذا ل ـيــس له
عالقة مطلقا بالعرق اإلفريقي".
(د ب أ)

شارابوفا تعود للمشاركة في بطولة دبي
تنهي ماريا شارابوفا فترة غيابها
عن المشاركة في بطولة دبي للتنس،
ً
واسـ ـتـ ـم ــرت  12ع ــام ــا ب ـع ــد أن
وافقت الالعبة الروسية على
الـمـشــاركــة فــي الـبـطــولــة ،التي
تـ ـق ــام  19فـ ـب ــراي ــر الـ ـ ـج ـ ــاري عـقــب
تلقيها دعــوة "وايلد كــارد" مساء
أمس األول.
وس ـيــرحــب ال ـم ـســؤولــون
بالبطولة بعودة الوصيفة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي خ ـس ــرت
نهائي  2006أمام جوستين
ه ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــن ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـخ ــوض
م ـنــاف ـســات ب ـطــولــة دبــي
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد أسـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــوع م ــن
خوضها بطولة قطر.
وتغلبت شارابوفا،
الفائزة خمس مرات
ب ـب ـطــوالت ال ـجــائــزة
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــرى (غـ ـ ــرانـ ـ ــد
سالم) ،على مارتينا
هينغيز وليندساي

ديفنبورت في آخر ظهور لها بالبطولة
قبل أكثر من عشرة أعوام.
وعقب عودتها من عقوبة اإليقاف
ً
 15شهرا بسبب المنشطات ،وصلت
ً
شارابوفا ( 30عاما) إلى الدور الثالث
ببطولة أستراليا المفتوحة األخيرة ،إذ
خسرت أمام أنجيليك كيربر.
وس ـت ـت ـنــافــس ش ــاراب ــوف ــا ف ــي ه ــذه
البطولة مع جاربين موغوروزا الفائزة
ببطولة ويمبلدون ،وكيربر وكارولينا
بليسكوفا المصنفة األولى على العالم
ً
سابقا.
ً
كما تشارك في البطولة أيضا إلينا
سـفـيـتــولـيـنــا حــامـلــة الـلـقــب وال ـفــائــزة
ببطولة بريسبن هذا العام ،وماديسون
كيز وصيفة بطولة أميركا المفتوحة
الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي ،وأفـ ـض ــل الع ـب ــة فــي
أستراليا أشلي بارتي.
(د ب أ)

كليفالند يحسم موقعته مع ميامي ...وفوز ساحق لبوسطن

جانب من مباراة بوسطن سلتيكس مع نيويورك نيكس

حسم كليفالند كافالييرز موقعته مع
ض ـي ـفــه م ـيــامــي ه ـيــت بـ ـف ــوزه ع ـل ـيــه أمــس
األول في الثواني االخيرة  ،89-91في حين
سحق بوسطن سلتيكس ضيفه نيويورك
نـيـكــس  73-103ضـمــن دوري ك ــرة السلة
االميركي للمحترفين.
ون ـج ــح ل ـي ـب ــرون ج ـي ـمــس ،ص ــاح ــب 24
نـقـطــة وأف ـض ــل مـسـجــل ف ــي ال ـم ـب ــاراة ،في
صد كــرة لجيمس جونسون في الثواني
االخـ ـ ـي ـ ــرة وق ـ ـ ــاد ك ـل ـي ـف ــان ــد ،بـ ـط ــل 2016
ووصيف بطل  2015و ،2017الى فوز اول
في غياب كيفن لــوف ا لــذي تعرض لكسر
في يده االثنين في المباراة التي خسرها
فريقه امام ديترويت بيستونز .125-114
وتشير التقديرات الى غياب لوف فترة
تتراوح بين ستة وثمانية اسابيع.
وسجل جاي كراودر ثالثية من تمريرة
لـجـيـمــس قـبــل دقـيـقــة و 21ثــان ـيــة ،وتـقــدم
كليفالند  ،87-90ورد جوش ريتشاردسون
بنقطتين مقلصا الفارق الى نقطة ()89-90
قـبــل  18.8ثــانـيــة ،ثــم حـصــل كــايــل كــورفــر
على رميتين حرتين نجح في االولى ورفع
الفارق الى نقطتين .89-91
ونـجــح العـبــو كليفالند ( 30ف ــوزا و20
خسارة) في الحد من خطورة ميامي (29
ف ــوزا و 22هــزيـمــة) فــي الــرمـيــات الثالثية

حيث لم ينجح إال في ثالث من  28محاولة.

بوسطن يسحق نيكس
وح ـ ـقـ ــق ب ــوسـ ـط ــن س ـل ـت ـي ـك ــس ،م ـت ـص ــدر
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق ـي ــة ،ف ـ ــوزه ال ـث ــان ــي تــوال ـيــا
والخامس في آخر  10مباريات ،عندما سحق
ضيفه نيويورك نيكس .73-103
وبــرغــم الـغـيــاب المستمر لنجمه كــايــري
ايرفينغ ،فرض بوسطن سيطرته من بداية
ال ـل ـقــاء ح ـتــى نـهــايـتــه (ال ــرب ــع االول ،24-27
وال ـثــانــي  ،21-23وال ـثــالــث  20-31واالخ ـيــر
.)8-22
وسجل ستة العبين ما يزيد على  10نقاط
لبوسطن ابرزهم ماركوس موريس ( 20نقطة)
وتيري روزير الذي حقق تريبل دابل ( 10على
األقل في ثالث من الفئات اإلحصائية الفردية
الخمس :نقاط ،متابعات ،تمريرات حاسمة،
سرقة الكرة أو صدها) من خالل تسجيله 17
نقطة مع  11متابعة و 10تمريرات حاسمة.
وفي الصراع بين متذيلي ترتيب المنطقة
ال ـغــرب ـيــة ،أل ـح ــق فـيـنـيـكــس ص ـنــز ال ـخ ـســارة
الخامسة على التوالي والثامنة في آخر 10
مباريات بضيفه داالس مافريكس ،88-102
لكنه خسر مهاجمه االحتياطي ايزاياه كنعان
الذي اصيب بكسر في كاحل قدمه في الربع

االول ،علما بأنه لعب اقل من خمس دقائق
( 4:58د).
وتـ ـن ــاس ــى اورالن ـ ـ ـ ـ ــدو م ــاج ـي ــك خ ـس ــارت ــه
السابقة امــام هيوستن روكتس ()114-107
االث ـن ـيــن ،وح ـقــق ف ــوزا واض ـحــا عـلــى ضيفه
لــوس انجلس ليكرز  105-127بعد سيطرة
مطلقة على المجريات (الربع االول ،25-29
وال ـثــانــي  ،26-29وال ـثــالــث  30-43واالخ ـيــر
.)24-26
ووضــع بروكلين نتس حــدا لسلسلة من
ارب ــع هــزائــم بـفــوزه على فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز  108-116بفضل سبنسر دينويدي
( 27ن ـق ـطــة ت ـســع م ـن ـهــا ف ــي ال ــرب ــع االخ ـي ــر)
ودانجلو راسل الذي خاض مباراته الخامسة
بعد عودته من عملية في الركبة 22( ،نقطة).
وحقق بورتالند ترايل باليزرز فوزا كبيرا
على شيكاغو بــو لــز  ،108-124الفضل فيه
بشكل خ ــاص لــاعـبــه ســي دج ــاي مــاكــولــوم
الذي انضم الى نجم هيوستن جيمس هاردن
بتسجيله  50نقطة في ثالثة ارباع 28 ،منها
في الربع االول الذي انهاه فريقه .19-43
وت ـغ ـل ــب ان ــدي ــان ــا ب ـي ـس ــرز ع ـل ــى مـمـفـيــس
غريزليز .101-105
وكان أتالنتا هوكس الخاسر الوحيد على
ارضه في امسية أمس األول عندما سقط امام
تشارلوت هورنتس .123-110

رياضة
سلة أخبار
ديبوتشي من أرسنال
إلى سانت إتيان

أعطى نادي ارسنال
اإلنكليزي لكرة القدم ،أمس
األول ،الضوء األخضر
لظهيره الفرنسي ماثيو
ديبوتشي ليغادره بعد ثالثة
مواسم ونصف ،عائدا إلى
بالده من بوابة سانت إتيان.
وكان ديبوتشي ( 32عاما)
وصل إلى ارسنال في يوليو
 2014قادما من نيوكاسل
يونايتد ،ولكنه لم يلعب
إال في  29مباراة فقط في
كل المسابقات مع النادي
اللندني طوال هذه المدة.
وكان عقد الظهير األيمن،
الذي كان يتلقى راتبا
أسبوعيا قيمته  80ألف
جنيه استرليني ،ينتهي
في  ،2019ولكنه توصل
التفاق مع النادي لفسخ
تعاقده ليتمكن من الرحيل
إلى سانت إتيان في الدوري
الفرنسي ،والذي وقع معه
ً
عقدا حتى نهاية الموسم
الحالي.

تعادل سلبي
بين ميالن والتسيو
تعادل ميالن مع ضيفه
التسيو صفر-صفر أمس
األول ،على ملعب جوزيبي
مياتزا في ذهاب نصف
نهائي مسابقة كأس إيطاليا
لكرة القدم.
وتأجل حسم بطاقة التأهل
للمباراة النهائية إلى لقاء
اإلياب على الملعب األولمبي
في روما في  28فبراير
الجاري.
وكان يوفنتوس الساعي إلى
لقب رابع على التوالي ،تغلب
الثالثاء على مضيفه أتالنتا
-1صفر.

ريال سوسيداد يضم
هيكتور مورينو
أنهى نادي ريال سوسيداد
اإلسباني ،أمس األول،
بنجاح صفقة ضم المدافع
المكسيكي هيكتور مورينو،
بعدما توصل التفاق في
هذا الصدد مع ناديه روما
اإليطالي.
وجاء انضمام مورينو إلى
صفوف ريال سوسيداد بعد
يوم واحد فقط على رحيل
العبه انيجو مارتينيز الذي
دفع قيمة الشرط الجزائي
المدرج في تعاقده مع
النادي ،ليتسنى له االنتقال
إلى أتلتيك بيلباو.
وسابق النادي اإلسباني
الزمن لتسجيل العبيه
الجدد قبل غلق باب
االنتقاالت الشتوية ،وحصل
على خدمات مورينو حتى
عام .2021

موناكو إلى نهائي
كأس الرابطة
تأهل موناكو لنهائي
مسابقة كأس رابطة األندية
الفرنسية المحترفة لكرة
القدم بفوزه أمس األول على
ضيفه مونبلييه 2-صفر في
نصف النهائي.
ولحق موناكو بباريس
سان جرمان ،بطل المواسم
األربعة األخيرة ،الذي تأهل
امس بفوزه على مضيفه
رين .2-3
وستكون المباراة بين سان
جرمان وموناكو إعادة
لنهائي الموسم الماضي
حيث فاز االول .1-4
على ملعب لويس الثاني
في االمارة الفرنسية ،بكر
موناكو في التسجيل عبر
هدافه الكولومبي راداميل
فالكاو الذي تلقى كرة
داخل المنطقة من جبريل
سيديبيه تابعها بيمناه في
اسفل الزاوية اليمنى (.)16
وأرسل المدافع االيطالي
اندريا راجي كرة من
أقصى الجهة اليسرى الى
البرتغالي روني لوبيش
داخل المنطقة فأكملها
االخير عرضية الى فالكاو
غير المراقب امام المرمى
الذي تابعها بيمناه بسهولة
في قلب الشبكة (.)29

ةديرجلا
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هند ...ثقة مستحقة

يوسف الجاسم
yousef@6ala6.com

ُ
بعد أن طويت صفحة استجواب الــوزيــرة هند الصبيح،
بتأكيد الثقة المستحقة بها من قبل مجلس األمة ،وبأغلبية
ً
بناء على ُّ
تميزها في تفنيد محاور االستجواب أمام
كبيرة،
ً
المجلس والــرأي العام ،فإن الكويت تجاوزت ،بفخر ،واحدا
من ألمع دروس الديمقراطية في بلدناَّ ،
نم عن وعي برلماني
تجسد في عدالة ُ
َّ
الحكم ،الــذي أصــدره المجلس تجاه
رفيع
َ
ً
َ
الوزيرة المستجوبة ،بناء على تخطيها الختبار القدرات أمام
ً
المساءلة النيابية المقررة دستوريا.
واسمحوا لي بإعادة التغريدة التي كتبتها في حسابي
بـ"تويتر" فور انتهاء التصويت ،كقراء ة لمضمون المشهد
األخير من مشاهد االستجواب ،حيث قلت" :مبروك للكويت
الفوز بالتصويت بالثقة المستحقة للوزيرة هند الصبيح...
فـبـهــذا يـعـلــن ال ـبــرل ـمــان دع ـمــه ل ـ ــوزراء االس ـت ـقــامــة وال ـنــزاهــة
والـحــرص على المصلحة الوطنية ،ويثبت أن االستجواب
ِّ
أداة رقابية تمكن الحقيقة من الظهور ،والحق من أن يسود.
#الديمقراطية_فخر-لنا".
ص ـح ـيــح أن ـه ــا ل ـي ـســت الـ ـم ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ي ـج ـتــاز فيها
وزيــر بالحكومة التصويت على طــرح الثقة به أو بها ،لكن
الخصوصية فــي هــذه الـمــرة ،أنــه االسـتـجــواب الثاني لــذات
الوزيرة في نفس الــوزارة ،وفي الحالتين وجدناها الواثقة
والقادرة على المواجهة السياسية وتفنيد كال االستجوابين
بنفس القدرة والكفاءة ،لتنتزع ثقة البرلمان بها في كل مرة.
"أم أحمد" نموذج للوزير المستهدف ،مع األسف ،وبشكل
متكرر ،ال لسوء في أدائها (مــع التسليم بعدم تنزيهها عن
َّ
يتعرض لها كل َمن يعمل في فضاء ات اإلدارة
األخطاء التي
الـعــامــة) ،بــل ألنها وبصالبة الــواثــق تعاملت بكفاء ة عالية
مــع ملفات حساسة ،مـثــل :المعاقين والمسنين واإلعــانــات
االجتماعية والتركيبة السكانية ،وارتباطها بالقوى العاملة،
ً
من وافدين ومواطنين ،فضال عن الشؤون االقتصادية ،في
زمن اعتالل االقتصاد ،وكذلك انشغالها واشتغالها بالملف
األخـطــر ،وهــو تجارة اإلقــامــات ،ومــا يحتويه من مواجهات
مع مافيا تلك التجارة ،التي عجزت الدولة ،حتى اليوم ،عن
مواجهتها والتخلص من شرورها ومخاطرها على أمننا
الوطني.
المهم ،نحن نأمل أن يكون نجاح السيدة هند الصبيح،
بالحصول على ثقة البرلمان من جديد ،هو تفعيل لتوجهات
إص ـ ــاح ال ــوض ــع ال ـ ـعـ ــام ،م ــن خـ ــال رج ـ ــال ونـ ـس ــاء ال ـكــويــت
المخلصين أمثال "أم أحمد" ،مع تمنياتنا لها بالتوفيق.

***

همستان:

* كم أسعدنا أن االستجواب األخير ومجرياته لم يفسدهما
صراع الكبار!
ُ
* َ
أقسمت الــوزيــرة أنها لــن تبقي على تاجر إقــامــة واحــد
إذا استمرت بــالــوزارة ،وإنــه قسم لو علمت عظيم ،ويكفينا
ً
ويكفيها شرفا ،إن حققته ولم تحقق غيره طوال بقائها في
وزارة الشؤون ...وسننتظر.

ً
كلما سمعت مسؤوال يقول "حق
للمواطن" تحسست جيوبي ،فقبل
شهر أعلن وزير الكهرباء أن ال قطع
للمتخلفين عن السداد ،فالكهرباء حق
ً
للمواطن! وطبقا للحكومة ،فإن "حق"
حرف جر ،والمواطن اسم مجرور
وعالمة جره الحسرة!

وزارة الكهرباء
والماء تحذر
المتخلفين عن سداد
الفواتير من قطع
الكهرباء والماء

«فيهي» على نيوزيلندا ...فيضانات
بعد أن تـعـ َّـرضــت ألشــد مــوجــة ح ــارة على
اإلطالق في يناير الماضي ،تعاني نيوزيلندا
ً
حاليا فيضانات تسببت في إجالء العديد من
األشخاص بأنحاء متفرقة من البالد ،أمس،
عقب وصول العاصفة المدارية (فيهي).
وقال خبير األرصاد الجوية ،جون لو ،إنها

ً
"بداية عاصفة ورطبة جدا خالل هذا الشهر
بالنسبة لعدة مناطق من نيوزيلندا".
وصدرت تحذيرات طوارئ في عدة مناطق
عبر جزيرة ساوث آيالند ،بما في ذلك مدينة
دندين ،ثاني أكبر مدن الجزيرة ،ومنطقة بولر
في الشمال الغربي.

وش ـه ــدت الـفـيـضــانــات عـلــى ن ـطــاق واس ــع
عمليات إج ــاء على طــول الـســاحــل الغربي،
وكذلك بمدينة نيلسون الشمالية ،وفي أجزاء
من دندين.
(د ب أ)

ً
 1056نقاال ومخدرات في مخبأ سري بالسجن المركزي

تحقيق موسع مع عدد من األطراف للوقوف على مالبسات التهريب
فـ ــي ض ـب ـط ـيــة هـ ــي األك ـ ـبـ ــر داخـ ــل
ال ـس ـجــن ال ـم ــرك ــزي ،ع ـث ــرت الـجـهــات
األمنية المختصة على مخبأ سري
ً
داخل السجن وبداخله  1056هاتفا
ً
نقاال وشواحن ،إضافة إلى  300غرام
من مواد يشتبه في أنها مخدرة.
وذك ــرت اإلدارة الـعــامــة للعالقات
واإلعــام األمني بــوزارة الداخلية أن
أعـمــال البحث والـتـحــري التي تقوم
بها األجهزة الرقابية داخل "المركزي"
توصلت إلى معلومات حول وجود
م ـم ـنــوعــات ،وع ـل ــى ال ـف ــور ت ــم وضــع
خـطــة ُمـحـكـمــة لـلـتــوصــل إل ــى أمــاكــن
االحتفاظ بها ،وتم التعرف على تلك
األماكن السرية داخل السجن ،فتمت
على الهواتف
مداهمتها ،حيث عثر
ُ
والشواحن والمخدرات .وشكل فريق

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

الحفرة
بحث و تـحـ ّـر لجمع المعلومات عن
كيفية وصــول هــذه الممنوعات إلى
الـنــزالء ،كما تم تحويل الممنوعات
إلى جهة االختصاص.
وأعلنت "الداخلية" أن الضبطية
ج ـ ــاءت ن ـت ـي ـجــة حـ ـم ــات الـتـفـتـيــش
ال ـتــي يـنـفــذهــا رج ــال اإلدارة الـعــامــة

للمؤسسات اإل صــا حـيــة بالتعاون
مــع مكتب اإلدارة ا لـعــا مــة لمكافحة
ً
الـمـخــدرات ،ال ــذي تــم تفعيله أخـيــرا،
وأك ـ ــدت أن ح ـم ــات الـتـفـتـيــش الـتــي
يقوم بها رجال أمن السجون مستمرة
ومتواصلة للحد من أعمال التهريب
للنزالء ،والعمل على تطبيق القانون.
وأكد قطاع المؤسسات اإلصالحية
وتنفيذ األحكام أن حمالت التفتيش
على جميع العنابر داخــل السجون
مستمرة.
وت ـحــدثــت بـعـُـض الـمـعـلــومــات أن
ال ـم ـض ـبــوطــات خ ـب ـئــت داخـ ــل حـفــرة
فــي الـسـجــن ،ج ــرى تمويهها بشكل
ُمحكم لتالفي اكتشافها ،وأنــه تمت
االستعانة بكالب األثر الكتشاف ما
إذا كان ثمة ممنوعات أخرى مخبأة.

مئات الهواتف والشواحن التي عثر عليها في المخبأ السري

وأوضــح بعد ذلــك ،أن االحـتــرام والتوقير
ل ـل ـك ــاب ـت ــن ن ــوك ــس إنـ ـم ــا ي ـن ـب ــع مـ ــن أم ــري ــن
أساسيين ،هما :احترام الدولة البريطانية
ً
ً
أوال ،ثم االحـتــرام الشخصي له ثانيا ،فقال
بكلماته الدبلوماسية" :بين وجهين؛ األول
خدمة وطاعة منا إلى الدولة البهية ،والوجه
ً
اآلخــر أيـضــا لشخصه ألجــل مـجــاورتــه" ،أي
أن وجـ ــوده فــي الـكــويــت إن ـمــا هــو مــن قبيل
الضيافة ،والضيف له احترام وتقدير ،كما
هو الجاري في عادات العرب.
واسـ ـتـ ـط ــرد ال ـش ـي ــخ مـ ـب ــارك ب ــال ـق ــول إن ــه
يـعـتـبــر نـفـســه ت ـحــت إمـ ــرة بــري ـطــان ـيــا ،ولــن
ً
يـ ــرد ل ـهــا ط ـل ـب ــا ،وإن االخـ ـت ــاف ال يـتـعــدى
وال يـتـجــاوز ح ــدود ال ــرأي والـفـكــر ،كـمــا أنــه
متيقن أن الكابتن نوكس سيدرك مع مرور
الوقت صحة موقفه المبني على المصالح

المشتركة بين الــدولـتـيــن .ورغ ــم أن كلمات
الـشـيــخ م ـبــارك ج ــاء ت بسيطة وخــالـيــة من
التعقيد ،فإنها تعكس لنا ذكاءه السياسي،
وحنكته في التخاطب مع دولة عظمى مثل
ً
بريطانيا في ذلك الوقت .كما تعكس أيضا
استقالليته فــي اتـخــاذ الموقف السياسي،
دون التسفيه أو التقليل مــن رأي الجانب
اآلخر ،وهو مبدأ سياسي تمارسه الدول منذ
سنوات طويلة .يقول الشيخ مبارك" :وإنــي
ً
ً
أيضا جاعل نفسي مأمورا مثله (أي نوكس)
لجانب الدولة البهية ،فإذا أن نرا (نرى) من
حظرت (حضرة) قبطان ناكس أشياء مخالفة
ليس معتمدها ،بل هو ما عرف حقيقتها أني
أفاوض باألمور ،وأنتبه ،ومع هذا ،ولو اشتبه
له وكتب عند حظرتكم (حضرتكم) العالية
بعدها يعود لنظرنا يتبين له أن أكون أمرتم

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
شكاوى التوزيع واالشتراكات :خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

ً
أن ــي مـخـلـصـكــم دائ ـم ــا تـحــت أن ـظ ــار الــدولــة
بالرأفة والمرحمة ،ذلك ثابت عندي بحسن
استقامتي (التزامي) وخلوصي (إخالصي)
لجانبها العالي ومحبتي لطرفكم (لجانبكم)".
وهـ ـك ــذا ،نـسـتـنـبــط م ـمــا ورد ف ــي رســالــة
الشيخ مبارك ،أنه مفاوض بارع يسعى إلى
تهدئة الطرف الثاني ،باستعمال كلمات فيها
خـضــوع واسـتـســام ،لكنه فــي الــوقــت نفسه
يتشبث بـمــوقـفــه ،ويــؤكــد أن ــه عـلــى ص ــواب،
وأن الطرف الثاني سيدرك صحة موقفه ،إن
ً
ً
عاجال أو آجال.
ف ــي األسـ ـب ــوع ال ـم ـق ـبــل ،س ـن ـت ـنــاول بـقـيــة
الرسالة الجميلة ،وسنشرح ما قاله الشيخ
مبارك بخصوص العالقات مع آل الرشيد،
وتطورات األوضاع معهم.

اإلعالنات:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون 1828111 :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

كاتب وسياسي أردني

لم يتوقف األميركيون عند إفشال "مهرجان" سوتشي ،الذي
َّ
استورد له الروس من سورية أكثر من ألف مصفق و"هتاف
َّ
ً
وشتام" ،بل إنهم ذهبوا بعيدا ،بإصدار قائمة عقوبات طويلة
ً
ً
ً
ً
َّ
جدا ضمت  114مسؤوال روسيا كبيرا و 96رجل أعمال ،ومن
بين ه ــؤالء ،زي ــادة فــي التطاول واالسـتـفــزاز ،رئيس ال ــوزراء
ديمتري ميدفيديف ،ووزير الخارجية سيرغي الفروف ،ووزير
الدفاع سيرغي شويغو ،ورئيسة مجلس االتحاد الفيدرالي
فالنتينا ماتفيينكو.
ولعل مما يشير ،وال يؤكد ،إلى أن المستهدف بهذه الخطوة
االستفزازية ،هو فالديمير بوتين نفسه ،أن هذا اإلجراء جاء
عشية االنتخابات الرئاسية الروسية التي عقد لها الرئيس
ً
الروسي مهرجان سوتشي ،الذي لم يكن عتيدا ،وجاء صفعة
لموسكو قوية وشديدة ،وبدأ بداية مأساوية ،وانتهى كذلك.
وهنا ،فإن الواضح ،من خالل كل هذا الذي فعله األميركيون،
ً
أن هناك احتماال لعودة الحرب الباردة ،التي من المعروف أنها
تراجعت بعد انهيار االتحاد السوفياتي ،وإفشال محاوالت
إنهاء عالم القطب الواحد إلى عالم متعدد األقطاب.
َّ
صحت هذه التقديرات ،وأغلب الظن أنها
وهذا يعني ،إن
صحيحة ،أن ساحات الصراع في هذه المواجهة لن تقتصر
َّ
تتحول ،ومنذ
على الساحة السورية ،وأن الحرب الباردة قد
البدايات ،إلى مواجهات ساخنة ،إن لم يكن إلى حروب فعلية،
ً
كالحرب الفيتنامية ،وقبلها الحرب الكورية ،والحقا الحرب
األفغانية.
وحقيقة ،إن كل شيء جائز ،حتى إن تم إسقاط هذا الرئيس
األميركي ،دونالد ترامب ،خالل تسعة أشهر ،كما وعد جون
كـيــري الــرئـيــس الفلسطيني محمود عـبــاس (أب ــوم ــازن) في
رسالته األخيرة.
والسؤال هنا هو :هل يا ترى العودة للحرب الباردة في
مصلحة ال ـع ــرب ،حـتــى إن ت ـحـ َّـولــت ه ــذه ال ـحــرب إل ــى حــرب
ساخنة ،إن مباشرة ،وإن بطرق ملتوية ،تكون الدول الصغيرة
وال ـش ـع ــوب ال ـف ـق ـيــرة ضـحـيـتـهــا ،وح ـطــب ن ـيــران ـهــا ال ـمــدمــرة
والحارقة ،كما حصل في فيتنام وأفغانستان ،وفي دول أخرى
كثيرة ومتعددة؟!
ً َّ
حقيقة ،إن تجاربنا ُ
الم َّرة فعال علمتنا أن أي حرب ،سواء
أكانت باردة أم حامية ،ليست في مصلحة العرب وال شعوب
ُ
ودول العالم الثالث ،ألننا وهـ ْـم سنكون وقــود هــذه الحرب،
ً
وسندفع ثمنها غاليا .لكن مــع أن هــذه حقيقة مــؤكــدة ،وال
شك فيها ،فإن تجاربنا وتجاربهم ،أي شعوب العالم الثالث،
َّ
ً
علمتنا أيضا أن التفاهم واستقرار األوضاع بين المعسكرات
ال ـك ـبــرى ل ــن يــدفــع ثـمـنـهـمــا إال الـمـسـتـضـعـفــون ف ــي األرض،
ً
وهــذا ينطبق أيضا على المواجهات الساخنة والـحــروب...
ونـســأل الله أن يشمل برحمته الــذيــن "اخـتــرعــوا" فكرة دول
عدم االنحياز ،التي وصلت االنحيازات بعد اختراعها إلى
غيوم السماء!

وفيات
محمد عجران ضويحي الهاجري

ً
 20عــامــا ،شـيــع ،ال ـعــزاء في
المقبرة فقط ،ت99365924 :

علي نصير قمبر جعفر

ً
 73عـ ــامـ ــا ،شـ ـي ــع ،ال ــرج ــال:
ال ـح ـس ـي ـن ـيــة األش ـك ـن ــان ـي ــة،
م ـ ـ ـيـ ـ ــدان حـ ـ ــولـ ـ ــي ،ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء:
حـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد عـ ـل ــي
الـمــوســوي ،بنيد ال ـقــار ،ت:
99797582 ،99625871

شيخة إبراهيم عبدالله الشارخ

ً
 75عــامــا ،شـيـعــت ،الــرجــال:
دي ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـ ـشـ ـ ــارخ ،ح ـط ـيــن،
ق ،4ش ،15م ،89ا ل ـن ـســاء:
قــرطـبــة ،ق ،4ش ،1م ،75ت:
97175577

أمينة عبدالله حسين العرادي

ً
 67عــامــا ،شـيـعــت ،الــرجــال:
مسجد الـبـحــارنــة ،الــدعـيــة،
الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء :ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــداء ،ق،4
ش ،412م ،36ت65566558 :

زوجة سيد جواد فاخر الخباز
القالف

الشيخ مبارك للمقيم البريطاني:
ناكس بمنزلة األخ عندي نحترمه ونوقره
نستكمل اليوم ما ورد في وثيقة الشيخ
مبارك الصباح عام  ،1906التي أرسلها إلى
المقيم البريطاني في الخليج الميجر كوكس،
ً
والـتــي جــاء ت ردا على استفسارات كوكس
بخصوص عدد من القضايا في المنطقة.
أثار كوكس في رسالته ،التي تناولناها
ع ـلــى مـ ــدى ثـ ــاث مـ ـق ــاالت ،ق ـض ـيــة ال ـخــاف
بـيــن الـشـيــخ م ـبــارك والـمـعـتـمــد الـبــريـطــانــي
في الكويت القبطان نوكس أو ناكس ،كما
ورد في الوثيقةَّ ،
فرد الشيخ مبارك على ذلك
ُّ
بقوله إنه يكن للدولة البريطانية ومندوبها
في الكويت كل احترام وتقدير ،فقال" :آمرتم
بـخـصــوص محبنا المفخم قـبـطــان نــاكــس،
الذي هو عندي بمنزلت (منزلة) األخ فنحنا
ً
(فنحن) دائما إنشالله (إن شاء الله) نحترمه
ونوقره الوقار الجليل".

الحرب الباردة...
قادمة!

صالح القالب

سعود محمد يوسف النصرالله

صعفك غالب غالب بن بصيص
المطيري

مواعيد الصالة
الفجر

ً
 74عـ ــامـ ــا ،شـ ـي ــع ،ال ــرج ــال:
ضــاح ـيــة ع ـبــدال ـلــه ال ـســالــم،
دي ــوان النصرالله ،النساء:
قــرطـبــة ،ق ،2ش ،2م ،33ت:
99016600 ،22560810
ً
 75عـ ــامـ ــا ،شـ ـي ــع ،ال ــرج ــال:
عبدالله المبارك ،ق ،9ش،14
م  ،67النساء :الرحاب ،ق،1
ش ،12م ،31ت55066000 :

الطقس والبحر

05:16

العظمى

18

الشروق

06:37

الصغرى

07

الظهر

12:02

أعلى مد

ً
 12:10صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:05

ً
 01:59ظ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

05:27

ً
أدنى جزر  07:37صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:46

 07:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - 24834892 :فاكس24839487 :

